
 
 

 

Miljö i tanken? 

 

Policyprocesser vid övergången till alternativa 
drivmedel i kollektivtrafiken i Linköping och 

Helsingborg 1976-2005 

Magdalena Fallde 

 

 

Linköping Studies in Arts and Science No. 534 
Linköpings Universitet, Institutionen för Tema 

Linköping 2011 



 
 

Linköping Studies in Arts and Science � No. 534 
 
Vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet bedrivs forskning och ges 
forskarutbildning med utgångspunkt från breda problemområden. 
Forskningen är organiserad i mångvetenskapliga forskningsmiljöer och 
forskarutbildningen huvudsakligen i forskarskolor. Gemensamt ger de ut 
serien Linköping Studies in Arts and Science. Denna avhandling kommer från 
Tema teknik och social förändring vid Institutionen för Tema. 
 
 
Distribueras av: 
Institutionen för Tema 
Linköpings universitet 
581 83 Linköping 
 
 
Magdalena Fallde 
Miljö i tanken? 
Policyprocesser vid övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken i 
Linköping och Helsingborg 1976-2005 
 
Bild tecknad av Tove Ödegården 
 
 
Upplaga 1:1 
ISBN 978-91-7393-115-1 
ISSN 0282-9800 
 
©Magdalena Fallde 
Institutionen för Tema 2011 
 
LiU-tryck, Linköping, 2011 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This thesis is based on work conducted within the 
interdisciplinary graduate school Energy Systems. The 
national Energy Systems Programme aims at creating 
competence in solving complex energy problems by 
combining technical and social sciences. The research 
programme analyzes processes for the conversion, 
transmission and utilisation of energy, combined 
together in order to fulfil specific needs. 

 
The research groups that participate in the Energy Systems Programme are the 
Department of Engineering Sciences at Uppsala University, the Division of Energy 
Systems at Linköping Institute of Technology, the Department of Technology and Social 
Change at Linköping University, the Division of Heat and Power Technology at Chalmers 
University of Technology in Göteborg as well as the Division of Energy Processes at the 
Royal Institute of Technology in Stockholm. 

 
www.liu.se/energi 



 
 

   
 



 
 

Förord 
 
 
 
I början av min doktorandtid föreställde jag mig att förordet skulle vara 
bland de roligaste delarna i avhandlingen att få författa; att få skriva 
något fullständigt personligt som avslutning på den färdiga Avhandlingen. 
Idag, fem år senare, känner jag det motsatta. Detta är – trots moment av 
typen veckor och månader av ensamma stunder i arkiven, av försök att 
skildra rötslamsdebatter och efter att ha skrivit åtminstone sju 
fullständigt oberoende slutsatskapitel – den absolut värsta delen av 
avhandlingsarbetet, eftersom det är ett ofrånkomligt stort steg bort från 
doktorandtiden. Avhandlingsarbetet har varit fem års icke-linjär process, 
skrivaskrivaskriva, en utmaning, en ganska kär förbannelse och en 
fullständigt obegriplig gåta.  
 
Många personer har delat den tiden med mig och hjälpt mig framåt. Mitt 
största tack riktas till min huvudhandledare, Jenny Palm. Jenny, jag vet 
inte ens hur jag ska börja tacka dig. Du hjälpte mig att gå från tanke till 
handling, och med en pragmatisk inställning har du i alla lägen sett 
lösningar då jag har sett problem. Med risk för att komma med en riktig 
klyscha: Du har varit en drivande aktör som mobiliserat alla tillgängliga 
resurser för att hjälpa mig. Tusen tack för det! Även min bihandledare, 
Kristina Karlsson, har hjälpt mig genom doktorandtiden. Stort tack för ditt 
engagemang, din uppbackning – och inte minst alla svåra frågor!  
 
Under de första åren fungerade Jane Summerton som handledare. Tack för 
allt stöd under den första, förvirrande tiden, tack för att du hela tiden 
trodde på mig och med ett entusiasmerande sätt hjälpte mig att initiera 
avhandlingsarbetet. 
 
Som tredje, ”teknisk” handledare med expertkunskaper i drivmedel har 
Per Alvfors, KTH, varit en stor hjälp under den sista tiden. Tack för det! 
Tack även till Karl Kottenhoff, KTH, och Tomas Svensson, VTI, som 
dessförinnan fungerade som tredjeläsare och som dessutom bistått med 
hjälp i senare skeden. 
 
Utöver handledare har flera personer läst och givit värdefulla 
kommentarer på mina texter. Ett särskilt stort tack till Robert Hrelja, VTI, 
som framför allt sett över argumentationen i fallstudierna och hjälpt mig 
genom den snåriga djungeln som stavas kollektivtrafikens organisation. 
Martin Hultman gav värdefulla synpunkter på bakgrundskapitlet. Jonas 
Anshelm och seminariegruppen TVOPP har läst och kommenterat mina 
texter i synnerhet i början av avhandlingsarbetet. Wiktoria Glad har givit 



 
 

konstruktiva kommentarer avseende metodkapitel, men också vad gäller 
forskningsansökningar. Tusen tack för det!  
 
Jag vill också rikta ett stort, stort tack till den seminariegrupp jag tillhör, 
TEVS. Torsdagseftermiddagar är för mig synonyma med konstruktiv 
kritik, text/metod/teoridiskussioner och en och annan kaka. Tack för det – 
och med hopp om fortsatt utbyte av tankar och idéer! 
 
Vid slutseminariet bistod opponenten Elin Wihlborg med värdefulla 
synpunkter (och behövlig choklad). Den övriga slutseminariekommittén 
utjordes av Kajsa Ellegård, Robert Hrelja och Peder Rönnbäck. Tusen tack 
för era kommentarer som var vägledande under det sista halvåret. Ett 
stort tack även till opponenten Mats Brusman samt läsarna Per Gyberg 
och Karin Perman vid 60 %-seminariet! 
 
Jag vill också tacka Energimyndigheten som finansierat denna studie. Ett 
stort stöd har även funnits genom den forskarskola jag tillhört, Program 
Energisystem. Genom forskarskolan och genomförandet av tvärprojektet 
fick jag även förmånen att lära känna Elisabeth Wetterlund, Erik 
Lindfeldt, Karin Pettersson och Mimmi Magnusson. Tusen tack för att jag 
fick dela kurstiden med er och tack för all hjälp, då som senare!  
 
Tiden som doktorand har delats med doktorandkullen D05/06, bestående 
av Alma Persson, Ann-Sofie Kall, Karin Thoresson, Lina Larsson, Lisa 
Hansson, Maria Björkman, Merith Fröberg, Mikael Ottosson och Sofia 
Norling. Det är ett obeskrivligt stort privilegium att ha fått dela dessa fem 
år med er! Ett särskilt tack för dem av er som nästan varje dag träffats 
klockan nio för morgonmöte. Många morgnar blev inte arbetsdagar förrän 
jag pratat med er. Tack för stöd, tack för att ni alltid i alla lägen engagerat 
er, strävat efter att förstärka, hjälpa, leda framåt och finna lösningar! 
 
Christina Lärkner och Eva Danielsson har bistått med en betydande hjälp 
i det dagliga arbetet. Tack för det! Ett stort tack även till Ian Dickson och 
Åke Sundqvist! 
 
Eva Törnqvist, CMTS, har fungerat som stöd och bollplank gällande 
undervisning under dessa år. Tusen tack för det! 
 
Min pappa, Staffan Wiman, har korrekturläst texten och dessutom tagit 
sig tid att förklara de grammatiska regler som föranlett kommentarerna.  
 
Tove Ödegården: tack för bilden (samtliga versioner)! I framtiden lovar jag 
att jag ska agera betydligt mindre som slavdrivare. 
 



 
 

Erik Gustav Lindfeldt! Du har under en lång tid varit min egen jour-
havande civilingenjör. Du har hjälp mig genom (bland annat!) extremt 
noggrann läsning, skisser som förklarar förhållandet kvävemonoxid-
kvävedioxid- NOx-dikvävedioxid-dikväveoxid – men framför allt genom att 
vara ett ovärderligt stöd som inte alls håller med om att avhandlingen är 
skräp som ska slängas i soporna, utan tvärtom består av fina grejer som 
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Inledning 
 
 
 

Sambandet mellan miljöpolitiken och trafikpolitiken är 
uppenbart. […] På motsvarande sätt föreligger ett nära 
samband mellan trafikpolitiken och energipolitiken.1 

 
Citatet ovan står skrivet i 1979 års trafikpolitiska proposition. Att det 
föreligger ett nära samband mellan transport-, energi- och miljöområdet är 
knappast ett förvånande påstående i dagens samhälle. En miljöanpassning 
av energi- och transportsystemen har under årtionden varit prioriterade 
politiska mål, globalt såväl som lokalt. Citatet ger dock inte enbart uttryck 
för de nära sambanden mellan transport, energi och miljö; det uttrycker 
även föreställningar om existerande gränser mellan dessa tre områden.2 
En tydlig uppdelning mellan olika policyområden3 kan urskiljas inom 
riksdag och regeringskansli såväl som inom kommuner och landsting.4 
Inom ramarna för olika policyområden hanteras därmed avgränsade 
sakfrågor i för området specifika organisationer. Det betyder att frågor 
som inte kan sägas tillhöra samma policyområde – som exempelvis 
transport-, energi- och miljöfrågor – hanteras separerade från varandra. 
Det medför i sin tur att respektive policyområde är utrustat med ”egna” 
aktörer, problemdefinitioner och intressen. 
 

Policyutveckling där flera policyområden 

(inter)agerar 

  
Den här avhandlingen fokuserar på policyutveckling i en fråga som kan 
sägas tillhöra flera olika policyområden, nämligen övergången till 
alternativa drivmedel i kollektivtrafiken. Policy formas i processer 

                                                 
1 Prop. 1978/79:99 Om en ny trafikpolitik, s 10 
2 Jämför Nilsson m.fl. som beskriver bioenergi som tillhörande flera olika sektorer, i 
”Introduction: EPI agendas and policy responses”, i M. Nilsson & K. Eckerberg (red.) 
2009. Environmental policy integration in practice: Shaping institutions for learning. 
London: Earthscan, s 18 
3 Jag använder begreppet policyområde för att beteckna det som även kallas för 
politikområde, verksamhetsområde, sakområde, ämnesområde, sektorsområde etcetera.  
4 Häggroth, S., 1990. ”Politik på tvären”, i S. Häggroth m.fl. Stat och kommun i 
förvandling: Fyra uppsatser tillägnade Gunnar Wallin. Stockholm: Univ. 
Statsvetenskapliga institutionen, s 1 
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bestående av moment som exempelvis initiering, beredning och 
beslutsfattande i en specifik fråga. I policyprocesser agerar en mångfald 
aktörer – aktörer med olika intressen och synsätt avseende problem-
definitioner och lösningar. Genom att studera policyprocesser möjliggörs 
en förklaring till hur och varför aktörer drivit frågan om drivmedelsbyten i 
kollektivtrafiken. Därmed undersöks även vilka aktörer som haft resurser 
för att lyfta fram sina egna intressen och problemdefinitioner samtidigt 
som andra aktörers synsätt uteblivit i processerna. 
  
Studier har tidigare visat på förekomsten av parallellitet i policyprocesser. 
Det innebär att policy formats i ett flertal processer som löpt parallellt på 
olika beslutsarenor samtidigt, mer eller mindre skilda från varandra.5 
Detta har också varit något som kunnat urskiljas i processer där 
policyområdena för energi och miljö ingått. Sådana studier har visat på en 
avsaknad av integrerade politiska mål, vilket betyder att energi och miljö 
har hanterats som två åtskilda policyområden.6 Transport, energi och miljö 
kan därmed ses som ett exempel på behovet av en tvärsektoriell politik.7 
Tidigare studier har även undersökt hur just miljö integrerats i olika 
sektorsområden.8 Ett exempel är Söderberg, som studerat flernivå-
integrering av miljö inom flera sektorer.9 Även föreliggande studie 
undersöker flera sektorer, eller policyområden. Processerna som undersöks 
har inte bara kopplingar till miljö utan även till transport och energi. Det 
innebär att policyutveckling kring en fråga som befinner sig i 
skärningspunkten mellan tre olika policyområden studeras. I min studie 
ligger emellertid fokus på ett processorienterat perspektiv på kommunal 
nivå där aktörers formande av policy är centralt.  

                                                 
5 Såväl policyprocesser samt parallellitet kommer att diskuteras mer i kapitel 3 
6 Palm, J., 2004. Makten över energin: Policyprocesser i två kommuner 1977-2001. Diss. 
Linköping: Univ.; Lindquist, P., 2000. Lokala energistrategier: Integration av energi och 
miljö i fem svenska kommuner under 1900-talet. Linköping: Univ., Tema Teknik och 
social förändring; Rydén, B., 1991. Energi och miljö: Möjligheter och hinder vid 
samordningen av den kommunala miljö- och energipolitiken. Stockholm: Svenska 
kommunförbundet 
7 Jämför Häggroth 1990, s 1-2. Andra policyområden som har ett behov av att vara 
”tvära” är exempelvis jämställdhetspolitik och miljöpolitik. Jämför även Strandberg U., 
2005. ”Avslutning – kärnavfallsfrågans utmaningar”, i U. Strandberg & M. Andrén (red.) 
Kärnavfallets politiska utmaningar. Hedemora: Gidlunds, s 146. Strandberg beskriver 
kärnavfallsfrågan som ett exempel på ett område som inte hamnar inom ett specifikt 
politiskt ansvarsområde. 
8 Läs vidare om EPI (environmental policy integration) i Nilsson & Eckerberg 2009 
9 Söderberg, C., 2011. Environmental policy integration in bioenergy: Policy learning 
across sectors and levels? Diss. Umeå: Univ. 
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Kommunala policyprocesser vid övergången till 

alternativa drivmedel i kollektivtrafiken 

 
Transportsektorns användning av fossila bränslen och luftföroreningar 
som genererats av dessa har problematiserats på ett flertal olika politiska 
arenor. Samtidigt som en internationell politisk strävan efter uthållighet i 
transportsystemet gjort sig gällande, har också den lokala politikens 
betydelse för att hantera sådana situationer betonats. I Sverige har många 
kommuner arbetat med att miljöanpassa kollektivtrafiken genom att 
övergå till alternativa drivmedel, det vill säga drivmedel som inte utgörs 
av de konventionella fordonsbränslena bensin och dieselolja. Då 
trafikhuvudmännen, som ansvarar för kollektivtrafiken i landets olika län, 
ofta ägs av länets primär- och sekundärkommuner är kollektivtrafiken en 
kommunalt knuten politisk angelägenhet.10 
 
Att införa ett alternativt drivmedel inom kollektivtrafiken betyder att ett 
val av bränsle måste ske. Från att ha använt sig av konventionella, fossila 
bränslen måste kommuner förhålla sig till ställningstaganden som ofta 
medför omfattande ekonomiska investeringar, infrastrukturella för-
ändringar samt i vissa fall även egen framställning av bränslet. Vilka 
aspekter som aktualiseras i policyprocesserna kring drivmedelsbyte, vilka 
aktörer som initierar dessa, likväl som vilka prioriteringar och val som 
görs under processens gång är alla väsentliga frågor i denna studie. Detta 
studeras genom att undersöka hur och varför ett alternativt drivmedel – 
biogas – slutligen infördes i Helsingborgs och Linköpings kommuner. 
 
Biogas har under de senaste åren blivit ett vanligare förekommande 
fordonsbränsle i ett flertal svenska kommuner där det framför allt kommit 
att fungera som ett slags nischbränsle för kollektivbussarna.11 Även 
framställningen av biogas sker ofta i kommunal regi genom kommunala 
energi- och/eller avfallsbolag, ibland i samarbete med lantbruksaktörer. En 
process för att inleda en biogasproduktion kan därmed betecknas som 
komplex – i synnerhet då det sker inom ramen för en kommunal 
organisation.12 Att övergå till biogas i kollektivtrafiken medför att många 
aktörer involveras i processen: aktörer från den kommunala 
organisationen – förvaltningar och nämnder, hel- och delägda kommunala 
bolag, men även aktörer i form av privata företag och intresse-
organisationer. I denna studie är jag intresserad av att förstå vilka aktörer 
                                                 
10 Läs vidare s 7-8 
11 Se Trafikutskottet 2008. Förnybara drivmedels roll för att minska transportsektorns 
klimatpåverkan. Stockholm: Sveriges riksdag, s 63; SOU 1998:157 Biogas som 
fordonsbränsle: betänkandet av Biogasutredningen, s 11-12 
12 Khan, J., 2004. Local politics of renewable energy: Project planning, siting conflicts and 
citizen participation. Diss. Lund: Univ., s 20 
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som deltog i processerna, vilka intressen aktörerna hade och hur de 
agerade för att föra fram dessa i processerna, för att förstå hur och varför 
aktörer påverkade övergången till biogas i kollektivtrafiken. 
 
Övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken fungerar i 
föreliggande avhandling som ett exempel på en policyprocess där flera 
olika policyområden ingår. Trots att alternativa drivmedel ofta 
sammankopplas med miljöpolitiska frågor, kan tekniken även 
sammankopplas till energi- och transportpolitiska sammanhang. I policy-
processerna vid valet av bränsle ingår samtliga dessa olika områden. 
Därmed involveras en mångfald aktörer såsom politiker och tjänstemän i 
kommunala nämnder och förvaltningar samt kommunala bolag med 
ansvar för kollektivtrafik, energi, avfall med mera. Flera av aktörerna 
fungerar även som ”ägare” av policyområdena genom att ha formell 
beslutanderätt över exempelvis energipolitiska frågor i kommunen. 
Övergången till alternativa drivmedel utspelas således i komplexa 
processer där en mångfald aktörer möts – aktörer vars agendor, förslag och 
möjligheter att påverka policyprocesserna skiljer sig åt. Den här 
avhandlingen ska dels bidra till att förklara policyprocesserna och de 
aktörer och intressen som påverkat övergången till alternativa drivmedel i 
kollektivtrafiken; dels bidra till att skapa en förståelse för kommunal 
policyutveckling i en fråga där flera olika policyområden ingår.  
 

Syfte och frågeställningar 

 
Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka hur och varför policyer 
om införande av alternativa drivmedel i kollektivtrafiken utvecklats i två 
kommuner, Linköping och Helsingborg. Såväl Helsingborg som Linköping 
påbörjade jämförelsevis tidigt diskussioner om att byta bränsle i 
kollektivtrafiken. Båda kommunerna införde efter 20-25 års processer 
biogas i tätortsbussarna – men vägen dit skilde sig åt. I avhandlingen är 
det processerna som lett fram till beslutet om en storskalig övergång till 
biogas som är centralt. Avhandlingen avser dels bidra till att förklara hur 
policy utvecklas och förändras på kommunal nivå genom att studera 
frågan om miljöanpassning av kollektivtrafiken. Dels ska avhandlingen 
bidra till att skapa förståelse för policyutveckling där ett flertal olika 
policyområden ingår. I avhandlingen kommer framför allt aktörer – 
aktörers intressen, resurser, problemdefinitioner och lösningar – som 
påverkat policyprocesserna att undersökas. Detta kommer att studeras 
med utgångspunkt i fallstudier baserade på intervjuer och dokument. 
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Syftet konkretiseras nedan i följande övergripande frågeställningar: 
 

- Hur och varför var aktörer drivande i policyprocesserna för att införa 
alternativa drivmedel i kollektivtrafiken? 

- Hur har utvecklingen av policy påverkats av att flera olika 
policyområden ingått i processerna? 

  
Dessa frågeställningar kommer att preciseras och förankras teoretiskt i 
kapitel 3, där studiens teoretiska utgångspunkter och analysverktyg 
presenteras. 
 

Kommuner och kollektivtrafik: definitioner och 

avgränsningar 

 
Regeringsformens portalparagraf betonar kommunal självstyrelse som ett 
av flera sätt att förverkliga folkstyret.13 I regeringsformen beskrivs den 
kommunala självstyrelsen således, enligt Strandberg, som en grundpelare 
för den svenska demokratin – trots att betydelsen av denna självstyrelse 
på intet sätt är oomtvistad.14 Kommunernas starka ställning i Sverige kan 
relateras till en decentraliseringssträvan som bland annat uttrycks i 
principen om att uppgifter bör hanteras på en nivå så nära dem som 
påverkas av beslutet som möjligt.15 Centrala uppgifter för kommuner, av 
betydelse för studien, är bland annat frågor relaterade till energi, miljö och 
kommunikationer (se avsnitt om kollektivtrafik nedan). Kommuner 
ansvarar för energiplanering, men har i praktiken till stor del ansvaret för 
energiförsörjning. Produktion och distribution av el, fjärrvärme och gas 
hanteras ofta inom kommunala bolag. Kommuner ansvarar även för vatten 
och avlopp (VA). Detsamma gäller för renhållning, där kommunerna bland 
annat ansvarar för omhändertagande av avfall, men inte hanteringen av 
det. Även detta sköts ofta av kommunala bolag eller läggs ut på 
entreprenad, ibland i samverkan mellan flera kommuner. För miljö och 
hälsoskydd är kommuner centrala aktörer. Kommunernas betydelse för 
miljöarbetet uttrycks även inom ramarna för Riokonferensens globala 
handlingsprogram Agenda 21.16 I Sverige har samtliga kommuner initierat 
en Agenda 21-process. Trots att Sverige ofta ses som en föregångare 

                                                 
13 Holmberg, E. & Stjernquist, N.(red.), 1999. Sveriges grundlagar och 
riksdagsordningen. Stockholm: Riksdagen, s 17-19 
14 Strandberg, U., 1998. Debatten om den kommunala självstyrelsen 1962-1994. Diss. 
Göteborg: Univ., s 1 
15 SOU 1974:84 Stat och kommun i samverkan: betänkande av Länsberedningen, s 20 
16 Gustafsson, A.,1999. Kommunal självstyrelse: Kommuner och landsting i det politiska 
systemet. Stockholm: SNS, s 30-32  
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avseende  Agenda 21-arbetet, tenderar handlingsplanerna att hanteras 
separat från övriga kommunala policyområden.17 
 
I följande två avsnitt kommer jag dels att diskutera vad en kommun är för 
att klargöra hur jag tolkar detta begrepp, dels kommer jag att definiera 
kollektivtrafik samt diskutera relationen mellan kommuner och kollektiv-
trafik.  
 

Kommunen som gemenskap, plats, institution och 
organisation 
 
Palm och Wihlborg har lyft fram fyra betydelser som tydliggör 
komplexiteten i kommunbegreppet. Kommunen kan för det första ses som 
en gemenskap där folket, det vill säga medborgarna, står i centrum och är 
med och påverkar samhällsutvecklingen. För det andra kan kommunen ses 
som en geografisk och rumslig area, en plats i vilken politik formas. För 
det tredje kan kommunen ses som en institution där formella såväl som 
informella regler och föreställningar samspelar. Avslutningsvis kan 
kommunen ses som en organisation bestående av organ såsom kommun-
fullmäktige, kommunala nämnder och förvaltning.18 
 
Jag tolkar ovanstående fyra synsätt som flera olika dimensioner av 
kommunbegreppet snarare än som avgränsade definitioner. I 
avhandlingen studerar jag policyprocesser och aktörerna som påverkat 
dessa i två kommuner. Aktörerna agerar på en rumslig arena, en plats där 
de påverkar såväl som påverkas av institutioner som råder för platsen. 
Policyprocesserna och dess aktörer agerar huvudsakligen inom den 
kommunala organisationen. Sammantaget medför detta att tre 
dimensioner som är beroende av varandra och som inte kan skiljas åt 
studeras. Dimensionen som betonar kommunen som en gemenskap 
inkluderas emellertid inte i min studie. En sådan studie hade exempelvis 
kunnat fokusera på att undersöka medborgares delaktighet i kommunala 
policyprocesser. Vilka aktörer som är centrala att studera i en kommunal 
policyprocess är en empirisk fråga. Aktörer kan återfinnas både inom och 
utanför den kommunala organisationen.19 I det empiriska material som jag 
                                                 
17 Eckerberg, K. m.fl., 1998. ”Setting the pace with pioneer municipalities and schools”, i 
W. Lafferty & K. Eckerberg (red.) From the earth summit to local agenda 21: Working 
towards sustainable development. London: Earthscan, s 45-75 
18 Palm, J. & Wihlborg, E., 2007. Hur kan kommuner styra sociotekniska system: Exempel 
från bredband och energisystemen. Linköping: Univ., Tema T, s 29-51 
19 Jämför t ex Bogason, P., 2006. “Networks and bargaining in policy analysis”, i G. 
Peters & J. Pierre (red.). Handbook of public policy. London: SAGE, s 106-107; Offerdal, 
A., 2005. ”Iverksettningsteori – resultatene blir sjelden som planlagt, og det kan vaere 
en fordel?” i H. Baldersheim & L. Rose (red.). Det kommunale laboratorium: Teoretiske 
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har utgått från har emellertid endast ett mycket litet antal medborgare 
återfunnits. Vilket material som ligger till grund för analysen och vem 
eller vilka som fungerar som aktör(er) i studien diskuteras vidare i kapitel 
3-4. 
  

Kommuner och kollektivtrafik 
 
I propositionen Om åtgärder för att förbättra lokal och regional kollektiv 
persontrafik från 1978 föreslogs införandet av huvudmannaskap för den 
regionala och lokala kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken, fastslog 
propositionen, skulle utformas ”[…] genom interkommunal samverkan 
mellan landstingskommunen och kommunerna i resp. län”.20 Propositionen 
angav även att det var landsting- och primärkommuner i länet som 
gemensamt skulle utgöra huvudmannen.21 Huvudmannens uppgifter 
skulle hanteras i ett kommunalförbund alternativt i ett aktiebolag som 
upprättats speciellt för uppgiften.22 Denna så kallade trafik-
huvudmannareform syftade främst till att öka samordningen inom 
kollektivtrafiken. Detta mot bakgrund av att enhetlig och övergripande 
planering avseende olika typer av kollektiva transporter tidigare saknats 
vilket bland annat tog sig uttryck i att ett stort antal bussföretag kunde 
agera inom ett och samma län med olika taxe- och biljettsystem. Reformen 
och den samordning den skulle medföra förväntades exempelvis bidra till 
lägre taxor, högre trafikutbud och kortare restider.23 
 
Bestämmelser avseende trafikhuvudmannareformen ändrades 1997 genom 
Lagen om ansvar för viss kollektiv persontrafik. Enligt lagen skulle det i 
varje län finnas länstrafikansvariga som ansvarade för lokal och regional 
linjetrafik. Länstrafikansvariges uppgifter skulle hanteras av en 
trafikhuvudman.24 Landstings- och primärkommunerna benämndes 
istället för länstrafikansvariga. Enligt lagen kunde nu landstings- och 
primärkommunerna gemensamt bestämma att enbart kommunerna 
alternativt enbart landstinget skulle fungera som länstrafikansvarig.25 

                                                                                                                                                         
perspektiver på lokal politikk og organisering. Bergen: Fagboksforlaget, s 277-279; 
Montin, S., 2004. Moderna kommuner. Malmö: Liber, s 46-47 
20 Prop. 1977/78:92 Om åtgärder för att förbättra lokal och regional kollektiv 
persontrafik, s 1 
21 Ibid., s 3 § 2. Stockholms läns landsting och Gotlands kommun utgjorde dock 
undantag från paragrafen. 
22 Ibid., s 3 § 3 
23 Svenska lokaltrafikföreningen (SLTF), 2002. Kollektivtrafiken i Sverige – samordning 
och konkurrens. Stockholm: SLTF, s 7 
24 SFS 1997:734 Lag om ansvar för viss kollektiv persontrafik § 1. Lagen kommer 2012 
att ersättas med SFS 2010:1065 Lag om kollektivtrafik. 
25 SLTF 2002, s 12-13  
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Hur kollektivtrafiken har organiserats i de kommuner jag studerar 
förklaras vidare i respektive fallstudie. Som visats ovan har kommuner en 
väsentlig betydelse för utformningen av kollektivtrafiken. Vilken relation 
kommunerna haft till trafikhuvudmannen och vilken roll kommunerna 
haft för valet av alternativa drivmedel är dock en empirisk fråga som 
vidare kommer att diskuteras inom ramen för de båda fallstudierna. 
 

Kollektivtrafik: allmän kollektiv tätortstrafik 
 
Ett begrepp som behöver förtydligas är just kollektivtrafik. SIKA26 
definierar kollektivtrafik som: 
 

 […] i förväg organiserade, regelbundet tillgängliga transporter 
som erbjuds allmänheten eller en särskild personkrets enligt 
givna regler.27 

  
Trafiken kan delas in i charter- och turisttrafik, allmän och särskild 
kollektivtrafik. Medan den särskilda kollektivtrafiken berör skolskjuts, 
färdtjänst och sjukresor, är den allmänna kollektivtrafiken den trafik som 
”[…] erbjuds allmänheten exempelvis via tidtabeller och annan 
information”.28 Dess trafikeringsområden kan vara lokala/regionala, inter-
regionala eller internationella. Den lokala och regionala trafiken syftar på 
sådan kollektivtrafik som främst sker inom länets gränser.29 Fokus i 
avhandlingen ligger på den lokala kollektivtrafiken som sker med buss. I 
texten har jag använt flera olika benämningar – ”kollektivtrafik”, 
”kollektivbussar”, ”stadsbussar” och ”tätortsbussar” – synonymt för att 
benämna allmän kollektiv tätortstrafik. Den allmänna kollektiva 
tätortstrafik som bedrivs i de studerade kommunerna, Linköping och 
Helsingborg, sker endast med buss till skillnad från ett fåtal andra 
kommuner där spårbunden kollektivtrafik kompletterar busstrafiken i 
tätorten. Avgränsningen innebär att jag inte studerar regional 
kollektivtrafik som sker med buss, det vill säga bussar som inte 
huvudsakligen syftar till att trafikera stadens tätort. Inte heller studerar 

                                                 
26 Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) var en myndighet med ansvar för 
att bl a utarbeta statistik, ta fram utredningar, utveckla prognoser inom området 
transport och kommunikationer. Myndigheten lades ned våren 2010 för att ersättas av 
myndigheterna Trafikanalys samt Trafikverket. (SIKA:s hemsida 2010-11-10) 
27 SIKA 2006. Lokal och regional kollektivtrafik. 2005: En sammanställning av resor, 
produktion, intäkter, kostnader och bidrag inom lokal och regional allmän 
kollektivtrafik. SIKA statistik 2006:24. Stockholm: SIKA, s 7 
28 Ibid., s 8 
29 Ibid. 
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jag processer som kan kopplas till övergången till alternativa drivmedel i 
exempelvis färdtjänstbussar, som tillhör den särskilda kollektivtrafiken. 
 

Disposition 

 
Avhandlingens inledande del omfattar kapitel 1-4 och avser förklara 
studiens syfte, teoretiska perspektiv och metodologiska angreppssätt. 
Kapitel 1 har förklarat avhandlingens syfte och frågeställningar samt 
diskuterat och definierat innebörden av ”kommuner” och ”kollektivtrafik”. 
I kapitel 2 ligger fokus på alternativa drivmedel. Jag kommer i kapitlet att 
ge en bakgrund till hur alternativa drivmedel i kollektivtrafiken 
diskuterats i ett antal trafikpolitiska propositioner samt redogöra för 
tidigare forskning inom detta område. I kapitlet definieras även 
”alternativa drivmedel” och ”metan”. Kapitel 3 beskriver de teoretiska 
perspektiv som används för att analysera det empiriska materialet. 
Kapitlet avslutas med ett teoretiskt ramverk där de övergripande 
frågeställningarna från kapitel 1 preciseras. Kapitel 4 förklarar vilka 
metoder och vilket material som använts för analysen. Avhandlingens 
empiriska del omfattar kapitel 5-6 där resultaten från fallstudierna 
presenteras. Kapitel fem består av fallstudien av Linköpings kommuns 
övergång till biogas i kollektivtrafiken medan kapitel 6 fokuserar på 
fallstudien av Helsingborg. Avhandlingens avslutande del syftar till att 
visa studiens slutsatser, vilket sker i kapitel 7-8. 
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Alternativa drivmedel: En bakgrund 
 
 
 
Föreliggande kapitel kommer odelat att fokusera på alternativa drivmedel. 
Kapitlet syftar till att ge en översiktlig bakgrund av diskussioner om 
övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken genom att visa 
hur detta hanterats i fyra trafikpolitiska propositioner. Jag kommer även 
att visa vilken tidigare samhällsvetenskaplig forskning som gjorts på 
området för att positionera min studie i relation till den. Inledningsvis 
beskriver och definierar jag begreppen alternativa drivmedel samt biogas 
och naturgas. 
 

Alternativa drivmedel: icke-konventionella bränslen  

 
Alternativa drivmedel utgörs av sådana drivmedel som inte tillhör de 
konventionella fordonsbränslena bensin och diesel. Till dessa bränslen hör 
exempelvis etanol, el, metanol, rapsmetylester (RME)30, biogas, naturgas 
och vätgas. Det finns ett flertal sätt att benämna icke-konventionella 
bränslen. Förutom alternativa drivmedel är benämningen biodrivmedel 
vanligt förekommande. Det är en betydligt snävare benämning på sådana 
fordonsbränslen som omvandlats från solenergi till biomassa för att 
därefter förädlas till drivmedel. Biodrivmedel skiljer sig från alternativa 
drivmedel då de har sitt ursprung i biomassa. Alternativa drivmedel 
inkluderar således fossila bränslen som exempelvis naturgas. Ett tredje 
begrepp är förnybara drivmedel. Det är ett något vidare begrepp för 
drivmedel som har sitt ursprung i solceller, vindkraft eller biomassa och 
har en omsättningstid på några hundra år.31 
 
Jag kommer att använda mig av benämningen alternativa drivmedel i 
avhandlingen. Det beror på att naturgas, ett bränsle med fossilt ursprung, 
förekommer i de båda studerade kommunerna. Därför skulle det vara 
missvisande att benämna samtliga bränslen som biomassabaserade. 
Utöver drivmedel förekommer även alternativa framdrivningsformer i 
fallstudierna, såsom hybriddrift samt småskaliga försök med bland annat 
                                                 
30 RME tillverkas av rapsolja, och benämns därför ofta som rapsolja 
31 SOU 2004:4 Förnybara fordonsbränslen: nationellt mål för 2005 och hur 
tillgängligheten av dessa bränslen kan ökas: delbetänkande av Utredningen om 
introduktion av förnybara fordonsbränslen, s 27-28 
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tryckackumulatorer som tillvaratar energin i bussar. Eftersom sådana 
framdrivningsformer diskuterats inom ramen för de studerade 
policyprocesserna har jag studerat dem trots att de inte kan tolkas som 
alternativa drivmedel. Centralt i studien är just övergången till biogas. 
  

Metan: biogas och naturgas  

 
Det drivmedel som huvudsakligen står i fokus i studien är biogas. I detta 
avsnitt definieras inte bara biogas, utan även naturgas. Det beror på att 
det finns väsentliga likheter mellan bränslena, vilket avspeglas i 
fallstudierna. Både biogas och naturgas består i renad form av metan. I 
texten används metan som synonym till endera eller båda drivmedlen. 
  
Biogas framställs genom nedbrytning av organiskt material, till exempel 
olika former av avfall.32 Framställningen av biogas kan ske på flera sätt. 
Centralt i min studie är framställning genom rötning av organiskt avfall, 
det vill säga anaerob, syrefri, nedbrytning av materialet. Vid rötnings-
processen bildas biogas, som är en blandning av metan och koldioxid. 
Biogasen kan användas för uppvärmning eller kraftvärmeproduktion, men 
kan även uppgraderas till samma metanhalt som renad naturgas och på så 
vis användas som drivmedel.33 I såväl Linköping som Helsingborg 
påbörjades aktiv framställning av biogas, som då skulle användas som 
drivmedel, i mitten av 1990-talet. I kommunerna hade dock biogas från 
avfallsdeponier34 respektive vattenreningsverk35 tagits tillvara även 
tidigare. Jag kommer, oavsett var gasen framställs, att benämna den som 
biogas. Huruvida biogasen främst ”tas tillvara” från VA-verk, deponier 
etcetera – eller ”aktivt” framställs med syftet att producera ett drivmedel, 
kommer att framgå i fallstudierna. Vid framställning av biogas bildas även 
en restprodukt. Benämningen på den skiljer sig åt beroende på vad som 
                                                 
32 Parawira, W., 2004. Anaerobic treatment of agricultural residues and wastewater: 
Application of high-rate reactors. Diss. Lund: Univ., s 4-5 
33 Se t ex de Mes m.fl., 2003. “Methane production by anaerobic digestion of wastewater 
and solid wastes”, i J. Reith m.fl. (red.). Bio-methane & Bio-hydrogen: Status and 
perspectives of biological methane and hydrogen production. Haag: Dutch Biological 
Hydrogen Foundation, s 58; Murphy, J. m.fl., 2003. ”Technical/economic/environmental 
analysis of biogas utilisation”. Applied energy, 77, s 407 
34 Den så kallade deponigasen, det vill säga biogas som utvinns från avfallsdeponier där 
den bildats genom nedbrytning av deponerat organiskt material, finns i relativt små 
mängder. Sedan 2005 råder dessutom förbud mot att deponera organiskt material, vilket 
ytterligare minskar tillgången till sådan biogas. (Energimyndighetens hemsida 2010-11-
10) 
35 Biogas från vattenreningsverk framställs genom nedbrytning av organiskt material i 
rötkammare. I Sverige har rötning av avloppsslam skett inom VA-verken sedan 1960-
talet med syftet att minska mängden avloppsslam. (Svenska biogasföreningen 2004. 
Biogas: Renewable energy from organic waste, s 6) 
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rötas. Då avloppsslam rötas i VA-verk benämns restprodukten rötslam. 
Restprodukten från särskilda biogasanläggningar kallas rötrest.36 
Rötresten innehåller höga halter av näringsämnen, varför den används 
som gödningsmedel på åkrar och kan ersätta konstgödsel.37 Även rötslam 
har använts för att spridas på åkermark (läs vidare i kapitel 5.3).  
 
Även naturgas består huvudsakligen av metan, men skiljer sig från biogas 
då den har fossilt ursprung.38 Av den anledningen kallas den i vissa 
sammanhang för fossilgas.39 Jag kommer konsekvent att skriva naturgas, 
eftersom det är en vedertagen benämning av bränslet. Naturgasen skiljer 
sig dessutom från biogas då den i princip inte finns tillgänglig för 
utvinning i Sverige, utan distribueras genom en ledning från Danmark till 
Malmö och sedan upp mot Stenungsund och söderut till Trelleborg.40 I 
avhandlingen förekommer emellertid en ytterligare form av naturgas som 
finns lokalt. På östgötaslätten utanför Motala har mindre 
naturgasfyndigheter utnyttjats sedan 1930-talet.41 Gasen har benämnts 
östgötagas av energibolaget i Linköping, vilket även jag gör för att skilja 
mellan den och annan, distribuerad naturgas.42 
 

Drivmedelsbyte enligt fyra trafikpolitiska 

propositioner 

 
Miljö och transporter är policyområden som ofta har sammankopplats. 
Luftföroreningar, buller och även säkerhetsrisker uppmärksammades till 
en början framför allt under 1960-talet i USA samt resterande västländer 
parallellt med en framväxande miljörörelse.43 I Sverige kan en växande 
skepsis gentemot bilismen och dess miljöpåverkan urskiljas under 1970-
talet, då miljöorganisationer såsom exempelvis Miljöförbundet mobil-
iserade möten, demonstrationer och debatter i olika forum. Detta ifråga-

                                                 
36 Avfall Sveriges hemsida 2011-06-21 
37 Svenska biogasföreningen 2004, s 5 
38 Svenska gasföreningen 2008. Naturgas. Stockholm: Svenska gasföreningen, s 8 
39 Se t ex Svenska bioenergiföreningen m.fl. 2006. Sju starka skäl mot fossilgas. 
Stockholm: Svenska bioenergiföreningen 
40 Svenska gasföreningen 2008, s 6 
41 Nationalencyklopedin 2010-11-10 
42 Mårtensson, V. (red.) 1992. Tekniska verken: Minnesalbum. Linköping: Tekniska 
verken i Linköping, s 117 
43 Jamison, A., 1998. ”Bilismen ifrågasatt: Debatt om bilen på 1960-talet och 1990-talet”, 
i L. Sturesson (red.) Den attraktiva bilen och den problematiska bilismen. KFB-rapport 
1998:39. Stockholm: KFB, s 152 
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sättande avtog dock under tidigt 1980-tal och följdes av en ökad bilism i 
mitten av decenniet.44  
 
Även om de stora utsläppen och trafikproblemen främst kan samman-
kopplas med privatbilismen, har det också funnits en debatt om hur 
kollektivtrafiken ska bli miljövänligare. Kollektivbussars miljöpåverkan 
har diskuterats i olika forum. Författaren till Människan och bilsamhället, 
Kurt Hultgren, en av många som kritiserade bilismen, startade även en 
debatt om dieselbussars miljöpåverkan i tidskriften Svensk Omnibuss.45 
Debatten, som fördes i ett flertal nummer och avslutades av tidnings-
redaktionen då den var ”laddad (!)”, gällde införandet av trådbussar och 
eventuella miljövinster med dessa. Fokus i debatten var framför allt frågan 
om dieselbussarnas miljöpåverkan. Dieselbussarnas bidrag till luftföro-
reningar var enligt vissa debattörer mycket liten, medan andra hävdade 
att övergången till trådbussar skulle bidra till kraftigt reducerade utsläpp 
av svaveldioxid och kväveoxider.46 På Svenska Lokaltrafikföreningens 
symposium 1978 gick KTH-professorn Olle Lindström till attack mot 
dieselbussarna under parollen ”Dieselbussarna är en rullande 
salpetersyrafabrik”.47  
 
Bakgrunden till övergången och valet av drivmedel i Linköpings och 
Helsingborgs kommuner är en empirisk fråga. Kommunala diskussioner 
med tydliga nationella kopplingar kommer därför att utvecklas och 
diskuteras direkt i fallstudierna. I det här avsnittet ger jag en översiktlig 
bakgrund till den nationella kontext som kan sammankopplas med 
drivmedelsbyte i kommunala bussflottor. För att göra det har jag 
avgränsat mig till att studera fyra trafikpolitiska propositioner från 1979, 
1988, 1996 och 2005. För att utveckla slutsatserna som framkommer i 
propositionerna har jag även studerat de statliga utredningar som legat till 
grund för propositionerna i de fall där jag bedömt det nödvändigt. Hur har 
transporternas samt kollektivtrafikens miljöpåverkan framställts i 
propositionerna? Vilka miljöproblem har stått i fokus? Hur uppfattades 
alternativa drivmedel? 
 

                                                 
44 Tengström, E., 1990. ”Bilsamhället: Bilens makt och makten över bilismen”, i S. 
Beckman (red.) Miljö, media, makt. Stockholm: Carlssons, s 37-46 
45 Hultgren, K., 1974. Människan och bilsamhället: Hur vi tar oss fram på varandras 
bekostnad. Stockholm: PAN/Norstedt 
46 Svensk Omnibuss 1976:6. Se även nr 1975:11 samt 1976:1-4 
47 Trafikmiljö 1978:4. Hultman beskriver Lindström som en av de aktörer som under 
1970-talet utarbetade och förespråkade vätgas baserad på biomassa för bland annat 
transportändamål. (Läs vidare i Hultman, M., 2010. Full gas mot en (o)hållbar framtid: 
Förväntningar på bränsleceller och vätgas 1978-2005 i relation till svensk energi- och 
miljöpolitik. Diss. Linköping: Univ., s 46-49) 
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1970-tal: Kollektivtrafikens miljöpåverkan inget angeläget 
problem 
 
Transport och energi kan, som tidigare diskuterades, ses som två olika 
policyområden. Drivmedel kan dock tolkas som tillhörande båda 
områdena. Detta tydliggörs i 1979 års trafikpolitiska proposition Om en ny 
trafikpolitik som ersatte 1963 års trafikpolitiska beslut. Energibesparande 
åtgärder inom transportsektorn diskuterades i propositionen och 
relaterades till 1970-talets oljekriser. I propositionen framhölls även hur 
1970-talet innebar ett förändrat synsätt inom trafikpolitiken där större 
hänsyn togs till bland annat den miljöpolitiska utvecklingen.48 
Transportpolitikens sammankoppling till såväl energi- som miljöpolitiken 
markerades: 
 

Sambandet mellan miljöpolitiken och trafikpolitiken är 
uppenbart. […] På motsvarande sätt föreligger ett nära samband 
mellan trafikpolitiken och energipolitiken. Medvetenheten om att 
råoljetillgången är begränsad har medfört ett behov av åtgärder 
som leder till en effektivare energihushållning och ett minskat 
oljeberoende inom transportsektorn. Framför allt gäller detta 
inom personbilstrafiken som svarar för närmare hälften av 
sektorns totala energiförbrukning. Detta innebär att trafik-
sektorns utveckling måste ske i samklang med de långsiktiga 
energipolitiska målen.49 

 
Transportsektorns energianvändning framställdes därmed som problem-
atisk – men det var huvudsakligen privatbilismen som var föremål för 
besparingsåtgärder. En övergång från individuellt till kollektivt resande 
förespråkades för att minska buller och luftföroreningar från privat-
bilismen.50 Försök att öka kollektivåkandet genom olika åtgärder före-
språkades.51 Trots att kollektivtrafikens miljöpåverkan inte uppfattades 
som problematisk föreslogs åtgärder för att minska dess miljöpåverkan. 
Förslagen bestod bland annat av metanoldrift samt eldrift (trådbussar). 
Enligt propositionen var trådbussar aktuellt då de utgjorde ett 
”miljövänligt” alternativ, men uppfattades även ha stora nackdelar såsom 
höga investeringskostnader. Istället för att initiera en trådbussutredning 
uttrycktes i propositionen en tilltro till den snabba teknikutvecklingen, 
som inom kort skulle kunna etablera alternativ likvärdiga med tråd-
bussen.52  
 
                                                 
48 Prop. 1978/79:99, s 6-7 
49 Ibid., s 10 
50 Ibid., s 124 
51 Ibid., s 174-175 
52 Ibid., s 185 
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1980-tal med större fokus på dieselbussarnas miljöpåverkan 
 
Under 1988 kom nästa transportpolitiska proposition, Om trafikpolitiken 
inför 1990-talet. Propositionen skilde sig tydligt från 1979 års trafik-
politiska förslag då den tydligt satte miljö i fokus. Detta kan också 
sammankopplas med att miljöpolitiska frågor under den senare delen av 
1980-talet fick ett mycket starkt genomslag i Sverige.53  
 
Den sammankoppling som kunde urskiljas av transport-, energi- och 
miljöpolitiska frågor under 1970-talet förstärktes under 1980-talet. 
Bilavgaskommitténs betänkande från 1983 redogjorde för hälsomässiga 
och miljörelaterade effekter av bilavgaser, främst i tätortsmiljö. Hälso-
effekter såsom cancer och hälsorisker huvudsakligen i storstadsområden 
redovisades. Miljörelaterade problem som kommittén lyfte fram var att 
kväveoxidutsläpp bidrog till ökad försurning av mark och vatten, samtidigt 
som avgaserna också ledde till ökad korrosion och skador på växtlighet.54 
Åtgärderna som kommittén utarbetat handlade till exempel om 
avgasrening för personbilar genom katalysatorrening samt införande av 
blyfri bensin.55 Slutsatserna från betänkandet återkom även i 
Cancerkommitténs betänkande från 1984. Kommittén betonade trafikens 
bidrag till luftföroreningar i framför allt tätortsmiljö. Åtgärderna gällande 
trafikens luftföroreningar uttrycktes främst som katalytisk avgasrening 
för personbilarna. Kommittén efterfrågade även fortsatt forskning kring 
”[…] dieseldriftens roll för hälsorisker och dieselteknikens utveckling i 
syfte att minska utsläppen”.56 I Bilavgaskommitténs slutbetänkande 
ifrågasattes emellertid även dieseldrivna kollektivbussars roll som miljö-
vänligt transportmedel, givet att katalytisk avgasrening på personbilar 
skulle införas: 
 

När avgaskraven för personbilar skärps enligt kommitténs 
förslag kommer busstrafiken att, åtminstone vid lågt 
kapacitetsutnyttjande, kunna medföra större avgasutsläpp per 
passagerarkilometer än personbilar. För att inte busstrafiken 
skall framstå som ett från miljösynpunkt dåligt alternativ till 
bilarna torde det i samband med den kommunala trafik-
planeringen upplevas som angeläget att utsläppen från bussar 
hålls låga, särskilt från bussar i stadstrafik.57 

 

                                                 
53 Se t ex Bennulf, M., 1994. Miljöopinionen i Sverige. Lund: Dialogos. Diss. Göteborg: 
Univ., s 74-75 
54 SOU 1983:27 Bilar och renare luft: betänkande av Bilavgaskommittén, s 19-20 
55 Ibid., s 20-21 
56 SOU 1984:67 Cancer: orsaker, förebyggande m.m.: betänkande av Cancerkommittén, s 
31 
57 SOU 1983:27, s 297 
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1988 års trafikpolitiska proposition hade en tydlig koppling till miljö. Den 
första av fem huvudsakliga uppgifter som trafikpolitiken, enligt 
propositionen, stod inför var att ”[…] genom omedelbara och långsiktiga 
åtgärder kraftigt begränsa trafikens miljöpåverkan […]”.58 ”Miljö-
vänligare” transportmedel skulle också införas inom samtliga delar av 
transportsektorn.59  
 
Till skillnad från den tidigare trafikpropositionen var det inte enbart 
privatbilismen som stod i fokus för åtgärderna. Kollektivtrafiken beskrevs 
som ett medel för att kunna uppnå miljömålen inom transportsektorn, 
genom överflyttning från individuellt till kollektivt resande.60 Samtidigt 
ifrågasattes bussarnas egen miljöpåverkan, huvudsakligen avseende 
kväveoxider samt partikelutsläpp i stadskärnor.61 Enligt propositionen 
krävdes en medelbeläggning på 20 personer per dieselbuss för att 
motsvara kväveoxidutsläppen från en katalysatorförsedd personbil med 
1,5 personer i medelbeläggning.62 Kollektivbussarnas utsläpp sattes även i 
kontrast till de avgaskrav på personbilar som skulle införas från och med 
1989.63 Transportrådet64 uttryckte följande kommentar avseende 
kollektivtrafikens roll i transportsystemet:  
 

För att kollektivtrafiken allmänt sett skall framstå som klart 
miljövänligaste alternativ är det nödvändigt att åtgärder vidtas 
för att reducera busstrafikens avgasutsläpp. Härvid måste 
prövas åtgärder som motormodifieringar, alternativa bränslen 
och andra drivsystem. Det finns således ett angeläget 
utvecklingsbehov för att även busstrafiken skall bli anpassad till 
miljökraven.65 

 
Förslag som nämndes i propositionen var att på lång sikt övergå till 
alternativa drivmedel, främst naturgas, vilket kunde leda till minskade 
partikelutsläpp från kollektivbussarna. Andra möjliga alternativ var 
eldrift och energiåtervinningssystem såsom tryckackumulatorförsedda 
bussar.66 Den statliga myndigheten Transportforskningsberedningen 
                                                 
58 Prop. 1987/88:50 Om trafikpolitiken inför 90-talet, s 1 
59 Ibid., s 2 
60 Ibid., s 233 
61 Ibid., s 84 
62 Ibid., s 57 
63 Ibid., s 84 
64 Transportrådet var en statlig myndighet som bildades 1980 efter 1979 års 
trafikpolitiska proposition. Myndighetens ansvarsområden låg bland annat i 
trafikplanering, yrkestrafik och energihushållning inom transportsektorn. 
Transportrådet avvecklades 1991. (Dir. 1988:70 Översyn av transportrådets verksamhet. 
Kommunikationsdepartementet; Prop. 1990/91:100 Förslag till statsbudget för 
budgetåret 1991/92, bilaga 8, s 12) 
65 Prop. 1987/88:50, bilaga 1.2, s 74 
66 Prop. 1987/88:50, s 85 
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(TFB)67 tilldelades 100 miljoner kronor för utvecklingsarbete och 
demonstrationsprojekt för kollektivtrafiken.68 Dessa medel, som skulle 
samfinansieras med andra aktörer, skulle användas för forskning och 
utveckling för att miljöanpassa kollektivtrafiken.69 Enligt TFB var målet 
att inom fem år ta fram en teknik som inte skulle bidra till större 
miljöpåverkan än katalysatorförsedda personbilar.70 
 

1990-tal: Transporter för hållbar utveckling 
 
Även 1998 års transportpolitiska proposition Transportpolitik för en 
hållbar utveckling hade tydligt fokus på miljö. ”Miljö” handlade emellertid 
inte i första hand om lokala luftföroreningar. Trots att kväveoxidutsläpp 
diskuterades liksom tidigare år, kretsade propositionen huvudsakligen 
kring globala miljöproblem såsom koldioxidutsläpp. Som titeln anger 
syftade propositionen till att bidra till en ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet i transportsystemet. En tilltro till tekniska medel för att uppnå 
den ekologiska hållbarheten för transportsystemet uttrycktes: 
 

En transportpolitik för en hållbar utveckling, som möter 
framtidens behov, ställer nya och omfattande krav. 
Modernisering, effektivisering och utveckling av ny teknik är 
viktiga redskap och kraven på en hög förändringstakt kommer 
att öka. För att möta de krav som framtiden ställer måste 
effektiviteten på alla plan öka och ny teknik tas i anspråk.71 

 
Liksom den tidigare trafikpolitiska propositionen fanns en tydlig tilltro till 
teknik, exempelvis alternativa drivmedel, för att åstadkomma en 
miljöanpassning av transportsystemet. Biogas nämndes specifikt. Under 
våren 1998, framhöll propositionen, skulle ett projekt initieras för 
regionala satsningar på produktion och distribution av biogas samt lokala 
fordonsflottor – vilket bland annat kan tolkas som stadsbussar – som 

                                                 
67 Transportforskningsberedningen (TFB) var en statlig myndighet som bildades 1984 
och som 1993 ersattes av Kommunikationsforskningsberedningen (KFB). 
Myndigheterna hade som ansvar att initiera, utveckla och samordna FUD-åtgärder inom 
områden såsom transporter och kommunikationers betydelse för miljön. KFB 
avvecklades 2001 för att ingå i Vinnova (Verket för innovationssystem). Vinnova har 
dock ett bredare ansvarsområde för forskning och utveckling av innovationssystem 
gällande bland annat teknik, energi och transporter. (Trafikutskottet 2005. 
Transportforskning i en föränderlig värld. Stockholm: Sveriges riksdag, s 181-184; SFS 
2009:1101 Instruktion för Verket för innovationssystem) 
68 Prop. 1987/88:50, s 258 
69 Intervju, TFB:s programansvarige Thörnblom 2009-03-25 
70 Thörnblom, R., 1993. Bus propulsion. Envionmentally friendly and energy efficient? 
KFB-rapport 1993:24. Stockholm: KFB, s 18 
71 Prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling, s 13 
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använde detta bränsle.72 Detta resulterade i en biogasutredning, Biogas 
som fordonsbränsle, som undersökte möjligheterna att använda bränslet 
som drivmedel.73  
 
Liksom den tidigare trafikpolitiska propositionen fanns således en tilltro 
till alternativa drivmedel för att minska trafikens miljöpåverkan. 
Samtidigt kan man inte urskilja att kollektivtrafikens miljöpåverkan 
ifrågasattes som den gjort i 1988 års proposition. Snarare fanns en syn på 
transportsystemet i sin helhet som problematiskt, där alternativa 
drivmedel var ett medel för att uppnå den ekologiska dimensionen av 
hållbarhet. 
 

2000-tal: Transport- och miljöpolitiska mål förenade  
 
2005 års transportpolitiska proposition Moderna transporter uttryckte 
liksom tidigare års förslag hur transporternas miljöpåverkan skulle 
minskas. Transportpolitiken, hävdade propositionen, skulle fortsätta 
integreras med miljöpolitiken. Samtidigt betonades även kopplingen till 
energipolitiken genom att mer energieffektiva fordon samt alternativa 
drivmedel förespråkades.74 
 
Globala miljöproblem såsom koldioxidutsläpp var fortfarande ett 
prioriterat miljömål i propositionen. Det som var nytt var dock att 
resterande miljömål utgick från de sexton miljökvalitetsmål som hade 
fastslagits i den miljöpolitiska propositionen Svenska miljömål.. I 
miljöpropositionen eftersträvade regeringen att ”[…] till nästa generation 
kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är 
lösta”.75 Regeringen föreslog att ett antal nationella miljökvalitetsmål 
infördes samt att dessa skulle uppfyllas i ett generationsperspektiv. Målen 
utgjordes bland annat av ”frisk luft” och ”begränsad klimatpåverkan”.76 
Transportpolitiska delmål sammankopplades därmed direkt med miljö-
politiska mål. Delmålen fick även en tydlig kommunal koppling då 
kommunerna framställdes som centrala aktörer för att uppnå 
miljökvalitetsmålen.77 
 
Kollektivtrafikens miljöpåverkan diskuterades delvis i trafikpropositionen. 
Genom ökat kollektivt resande, enligt propositionen, skulle transport-

                                                 
72 Prop. 1997/98:56, s 164-166 
73 SOU 1998:157  
74 Prop. 2005/06:160 Moderna transporter, s 24 
75 Prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige, s 1  
76 Ibid., s 34-168 
77 Prop. 2005/06:160, s 100 
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sektorns koldioxidutsläpp minskas. Kollektivtrafiken sågs därmed som ett 
miljövänligt alternativ till personbilen – under förutsättning att den hade 
en god beläggning.78 Samtidigt betonades, liksom i 1988 års trafik-
proposition, kollektivtrafikens miljömässiga konkurrenskraft jämfört med 
privatbilismen: 
 

För att kollektivtrafiken ska vara ekologisk konkurrenskraftig är 
det samtidigt viktigt att ytterligare minska busstrafikens utsläpp 
av partiklar och kväveoxider.79 

 
Förslagen avseende alternativa drivmedel hade emellertid svag koppling 
till kollektivtrafikfordon. I betänkandet Kollektivtrafik med människan i 
centrum, vars slutsatser återspeglades i propositionen, beskrevs ett flertal 
olika sätt att minska bussarnas miljöpåverkan. Exempelvis nämndes 
avgasrening på dieselfordon, sparsammare körning, eldriven trafik – men 
framför allt ökad beläggning. Övergången till övriga alternativa drivmedel 
uttrycktes dock inte med några större förhoppningar. Tvärtom uttrycktes 
en kritisk inställning mot politiska mål avseende alternativa drivmedel 
som otydliga, vilket i sin tur var till nackdel för kollektivtrafikens 
praktiska verksamhet. Vissa trafikhuvudmän, enligt betänkandet, hade 
till och med vägt användningen av alternativa drivmedel mot minskat 
trafikutbud.80  
 

Minskat fokus på bränslebyte i trafikpropositionerna – men 
ökning i praktiken 
 
Kollektivtrafikens miljöpåverkan har uppmärksammats i varierande form 
i de fyra propositionerna. Från att inte uppfattats som särskilt 
problematisk under 1970-talets slut skedde en stor förändring i 1988 års 
trafikproposition där dieselbussarnas miljöpåverkan och deras roll som 
miljövänligt transportmedel var ifrågasatt. Under 1990- och 2000-talen 
betonades snarare möjligheterna med alternativa drivmedel för att 
åstadkomma ett hållbart transportsystem. 
 
Propositionerna visar att det funnits ett flertal olika problem som 
sammankopplats med kollektivtrafikens dieselbränsle. Det faktum att det 
var ett fossilt bränsle diskuterades efter oljekriserna i 1979 års pro-
position. Dieselavgasernas hälso- och luftföroreningseffekter i tätortsmiljö 
stod istället i fokus under 1980-talet, medan 1990-talets proposition 

                                                 
78 Prop. 2005/06:160, s 218-219 
79 Ibid., s 219 
80 SOU 2003:67 Kollektivtrafik med människan i centrum: betänkande från 
kollektivtrafikkommittén, s 201-204 
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sammankopplades med globala koldioxidutsläpp. Den avslutande 
propositionen från 2005 förde dock fram båda dessa aspekter, där miljö-
kvalitetsnormer med fokus på såväl lokala som globala miljöproblem lyftes 
fram. 
 
Trots att kollektivtrafikens miljöpåverkan inte uppmärksammades i större 
utsträckning efter 1988 års proposition, skedde stora förändringar 
gällande övergången till alternativa drivmedel i stadsbusstrafiken: 
Omkring 13 procent av bussarna i Sverige drevs år 2004 med icke-fossila 
drivmedel.81 Av de alternativa drivmedel som användes i kollektivtrafiken 
bestod bio- och naturgasbussar för omkring 900 fordon medan etanol-
bussar svarade för cirka 400 stycken.82 Mellan åren 1997 och 2007 skedde 
en fördubbling av antalet bussar som drevs med alternativa drivmedel.83 
 

Tidigare forskning om alternativa drivmedel 

 
Den här avhandlingen fokuserar på kommunala policyprocesser gällande 
alternativa drivmedel och undersöker hur och varför sådana drivmedel 
införts i kollektivtrafiken. Den forskning som tidigare gjorts kring detta 
kan huvudsakligen kopplas till två olika områden. Det första handlar om 
kommunala policyprocesser och det andra området handlar om den 
forskning som gjorts gällande övergången till alternativa drivmedel. I det 
här avsnittet kommer jag att positionera min studie i förhållande till den 
tidigare forskningen gällande alternativa drivmedel samt ta upp de 
slutsatser som har betydelse för avhandlingen. Tidigare forskning om 
kommunala policyprocesser återfinns i kapitel 3, för att då ingå i ett vidare 
teoretiskt resonemang.  
 

Samhällsvetenskapliga studier av alternativa drivmedel 
 
Samhällsvetenskaplig (och humanistisk) forskning om alternativa 
drivmedel kan huvudsakligen delas in i tre olika områden. Det första 
området rör innovationsstudier där introduktion och spridning av ny 
teknologi, med exemplet drivmedel, har undersökts. Ett flertal sådana 
studier har följt framväxten av biodrivmedel, exempelvis i Nederländerna 
och Sverige.84 Sandén och Jonasson har studerat förändringsmekanismer i 

                                                 
81 Norrman, J. m.fl., 2005. Biogas som drivmedel för bussar i kollektivtrafik. Göteborg: 
IVL, Svenska miljöinstitutet, s 13 
82 Prop. 2005/06:160, s 97 
83 SIKA 2008. Fordon 2007: Tema miljö. Östersund: SIKA, s 42 
84 Se t ex Suurs, R. & Hekkert, M., 2009. “Cumulative causation in the formation of a 
technological innovation system: The case of biofuels in the Netherlands”. Technological 
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sociotekniska system med fokus på utvecklingen av alternativa drivmedel i 
Sverige mellan åren 1974 och 2004. En slutsats som har betydelse för min 
studie är att olika sakfrågor eller problem fungerat som drivkrafter för 
framväxten av alternativa drivmedel under den studerade tidsperioden. 
Flera skiften kan urskiljas då alternativa drivmedel varit lösningen på 
problem sammankopplade till oljeprishöjningar, lokala luftföroreningar 
samt klimatförändringar. Även alternativa drivmedel i kollektivtrafiken 
berörs, och kunde enligt Sandén och Jonasson i ett tidigt skede 
sammankopplas med just lokala miljöproblem.85 Jag har främst utgått från 
författarnas empiriska skildring av framväxten av alternativa drivmedel. 
Detta för att, tillsammans med tidigare nämnda trafikpropositioner, 
kontextualisera diskussionerna om drivmedelsbyte som äger rum i de 
kommuner jag studerar. 
 
För det andra finns det idéhistorisk och tekniksociologisk forskning 
gällande alternativa drivmedel. Inom ramen för forskningsprogrammet 
Framtidens drivmedel? vid Umeå universitet pågår studier av etanolens 
framväxt i ett historiskt och kulturellt perspektiv.86 Även tekniksociologisk 
forskning har handlat om framväxten av specifika bränslen. Callon 
studerade hur ingenjörer vid Electricité de France under början av 1970-
talet försökte introducera en elbil.87 Även Fogelbergs avhandling 
Electrifying visions fokuserar på eldrift genom att undersöka två 
elbilsprojekt i Sverige och Kalifornien under 1990-talet.88 Hultmans 
avhandling Full gas mot en (o)hållbar framtid studerar förväntningar på 
bränsleceller och vätgas i Sverige mellan åren 1978 och 2005. Hultman 
undersöker studieobjektet på ett flertal arenor, bland annat i en lokal 
kontext, för olika användningsområden.89 Måralds studie Methanol as 

                                                                                                                                                         
Forecasting and Social Change, 76:8, s 1003-1020; Ulmanen, J. m.fl., 2009. “Biofuel 
developments in Sweden and the Netherlands: Protection and socio-technical change in a 
long-term perspective”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13:6-7, s 1406-1417 
85 Sandén, B. & Jonasson, K., 2005. Variety creation, growth and selection dynamics in 
the early phases of a technological transition: The development of alternative transport 
fuels in Sweden 1974-2004. Göteborg: Chalmers tekniska högskola 
86 Nordlund, C. & Eklöf, J., 2008. ”Den tvärvetenskapliga miljöforskningens ideal, 
fallgropar och realiteter: biodrivmedel i humanistisk belysning”, i B. Sundin & M. 
Göransdotter (red.). Mångsysslare och gränsöverskridare: 13 uppsatser i idéhistoria. 
Umeå: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Umeå univ., s 147-181; Sundin, B., 
2004. ”Från avfall till möjligheter: Etanol i början av 1900-talet”. Polhem, 2005(2), s 65-
84 
87 Callon, M., 1987. ”Society in the making: The study of technology as a tool for 
sociological analysis”, i W. Bijker m.fl. (red.) The social construction of technological 
systems: New directions in the sociology and history of technology. Cambridge, Mass.: 
MIT Press, s 83-103 
88 Fogelberg, H., 2000. Electrifying visions: The technopolitics of electric cars in 
California and Sweden during the 1990’s. Diss. Göteborg: Univ. 
89 Hultman 2010 
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future fuel, som ingår i ovanstående etanolprojekt, undersöker hur och 
varför metanol uppfattades som ett möjligt fordonsbränsle under 1970- och 
tidigt 1980-tal i Sverige.90 Sammantaget har dessa studier ingen tydlig 
koppling till mitt avhandlingsområde då det för det första sätter specifika 
bränslen (ej biogas) i fokus och för det andra huvudsakligen har 
beröringspunkter till privatbilism snarare än till kollektivtrafik. Dock ger 
Hultmans och Måralds studier inte bara en bild av utvecklingen avseende 
specifika bränslen; de skildrar också den energi- och miljöpolitiska 
kontexten till utvecklingen. För min studie kan dessa bidra till att 
kontextualisera de kommunala processerna till de nationella energi- och 
miljöpolitiska diskussionerna avseende utvecklingen av alternativa 
drivmedel vid olika tidpunkter. 
 
Avslutningsvis finns det tekniksociologisk forskning som handlar om valet 
mellan alternativa drivmedel. Den ligger, till skillnad från ovan nämnda 
studier, betydligt närmare min egen. Hess har undersökt valet mellan 
naturgas och diesel i ett antal amerikanska städer mellan 1990 och 2006. 
Centralt i Hess studie är vad som definieras som en ”grön” buss i valet 
mellan renad diesel och naturgas. Hess kommer bland annat fram till att 
förhandlingar om definitionerna fördes på flera olika arenor kopplade till 
regleringar för bussar, emissionsforskning, inköp av fordon samt politiska 
diskussioner där bussresenärer och miljöorganisationer deltog. Hess visar 
också hur frågan om byte av bränsle inte bara kopplades till miljö, utan 
också till medborgarrättsliga frågor då busscentraler i de studerade 
städerna många gånger var belägna i områden med hög andel 
låginkomsttagare och minoritetsgrupper. Att behålla dieseldriften, och 
därmed låta dessa medborgare utsättas för avgaserna, sammankopplades 
av intresseorganisationer med diskriminering och rasism. Sammantaget 
visar Hess hur en mångfald aktörer och problemområden kopplades till 
diskussionerna om drivmedelsbyte. En slutsats är att miljöanpassningen 
definierades på skilda sätt bland olika organisationer som engagerade sig i 
frågan om att byta ut dieseldriften. Frågan om vad som utgör en ”grön” 
buss, menar Hess, är därmed ständigt föränderlig och påverkas av 
aktörers olika tolkningar. ”’[S]ustainability’ is not a goal that can be easily 
defined in a neutral and unbiased way, but a field of contestation that 
involves ongoing negotiations over fundamental definitions”, skriver 
Hess.91 Aktörer har olika förhållningssätt till diskussioner om att 
miljöanpassa kollektivtrafiken – skilda intressen, problemdefinitioner och 

                                                 
90 Mårald, E., 2010.”Methanol as future fuel: Efforts to develop alternative fuels in 
Sweden after the oil crisis”. History and Technology 26:4, s 335-357 
91 Hess, D., 2007. “What is a clean bus? Object conflicts in the greening of urban transit”. 
Sustainability: Science, Practice, & Policy, 3:1, s 55-56 
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lösningsförslag. För att förstå hur och varför diesel byts ut, och vilket 
bränsle som väljs, måste dessa aktörer och deras intressen analyseras.92 
 
Valet mellan diesel och naturgas har också studerats av Valderrama och 
Beltran. I en studie undersöker författarna valet mellan bränslen då 
omkring 1100 bussar skulle bytas ut i samband med ett trafikprojekt i 
Bogotá i Colombia. Valderrama och Beltran visar att det av miljöskäl fanns 
en politisk vilja att införa naturgas – ett bränsle som landet hade tillgång 
till och som regeringen förespråkade användning av. Trots detta valdes 
dieselbussar av de privata bussbolagen. En slutsats författarna drar i 
studien är att inblandade aktörer utgick från olika risker och intressen. 
Medan politiker utgick från miljö- och hälsorisker utgick bussbolagen 
huvudsakligen från praktiska risker med att införa ett delvis oprövat 
bränsle.93 Liksom Hess studie visar Valderramas och Beltrans 
undersökning att det fanns aktörer med skilda intressen vid valet av 
drivmedel. Detta är också något som jag tar med mig till min studie av 
policyprocesserna kring alternativa drivmedel: En komplexitet i valet av 
drivmedel; en mångfald aktörer med olika problemdefinitioner och 
intressen.  
 
Sammantaget har samhällsvetenskapliga studier av alternativa drivmedel 
huvudsakligen fokuserat på utvecklingen av specifika bränslen. Ett fåtal 
internationella studier av införandet i kollektivtrafiken har gjorts. Såväl 
Hess som Valderrama och Beltrans studie har nära kopplingar till min 
avhandling då de studerar valet och övergången till alternativa drivmedel 
på lokal (om än storstads-) nivå där aktörers betydelse i processerna 
undersöks. Min studie skiljer sig emellertid från deras då jag har valt att 
genomföra två djupgående fallstudier av svenska kommuner som infört 
alternativa drivmedel i kollektivtrafiken. Min studie fokuserar på policy-
processer vid bränslebyten, vilket inbegriper ett teoretiskt perspektiv där 
drivande aktörer står i centrum och utifrån sina intressen samt resurser 
påverkar valet av drivmedel. Processerna som studeras sträcker sig över 
tre decennier och avgränsas inte till två bränslen, utan till ett flertal olika 
drivmedel. Samtidigt står kommunerna i fallstudierna inte bara inför 
frågan om vilket drivmedel som ska väljas; då biogas har valts har även 
frågan om egen produktion av bränslet varit väsentlig. 
 

                                                 
92 Hess 2007, s 45-58 
93 Valderrama, A. & Beltran, I., 2007. “Diesel versus compressed natural gas in 
Transmilenio-Bogatá: innovation, precaution, and distribution of risk”. Sustainability: 
Science, Practice & Policy, 3:1, s 59-67 
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_____________________________________________ 

Teoretiska analysverktyg: Kommunala 
policyprocesser och drivande aktörer  

 
 
 
I det här kapitlet redogör jag för de teoretiska perspektiv som används för 
att analysera det empiriska materialet. Kapitlet innehåller fyra avsnitt: 
Den första delen handlar om policy och definitioner av policy. Den andra 
delen handlar om förekomsten av parallellitet i policyutvecklingen. 
Kapitlets tyngdpunkt ligger på aktörer och hur olika typer av aktörer 
påverkar policyprocesser. Den avslutande delen utgörs av ett teoretiskt 
ramverk där de nyckelbegrepp som används som analysverktyg definieras. 
Slutligen preciseras de övergripande frågeställningarna från 
inledningskapitlet utifrån nyckelbegreppen.  
 

Policyprocesser med aktörer i fokus 

 
Jag analyserar policyprocesser i två kommuner för att undersöka hur och 
varför policyer om alternativa drivmedel införts. Policyprocesser är därmed 
ett centralt begrepp i studien. I avsnittet diskuteras olika tolkningar av 
begreppet varefter jag motiverar vilken definition jag tar med mig in i 
studien. 
  

Definitioner av policy 
  
Begreppet policy kan definieras på ett flertal olika sätt. Genom att studera 
ett antal definitioner kan man dock urskilja centrala kännetecken för 
begreppet. Ett sådant, som framkommer i Heclos definition, är att policy 
inte huvudsakligen handlar om ett enskilt beslut, utan snarare om ett 
flertal olika beslut som är sammankopplade med varandra. Heclo skriver: 
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[P]olicy does not seem to be a self-defining phenomenon; it is an 
analytic category, the contents of which are idenitified by the 
analyst rather than by the policy-maker or pieces of legislation or 
administration. There is no unambiguous datum constituting 
policy and waiting to be discovered in the world. A policy may 
usefully be considered as a course of action or inaction rather 
than specific decisions or actions, and such a course has to be 
perceived and identified by the analyst in question.94 

 
Policy som ”a course of action or inaction” uttrycker att policy huvud-
sakligen handlar om en viljeyttring snarare än om enskilda beslut.95 En 
liknande bild av policy ger Easton, som definierar policy som bestående av 
”[…] a web of decisions and actions that allocates values”.96 Policy kan 
därför tolkas som ett nät av olika beslut, eller en politisk viljeyttring som 
konkretiseras i ett antal beslut eller icke-beslut.  
 
Definitioner av policy betonar också aktörernas betydelse för och påverkan 
av policy. Kännetecknande för en policyprocess är, enligt Sabatier, en 
mångfald av inblandade aktörer som (inter)agerar under långa 
tidsperioder omfattande åtminstone ett decennium. Aktörerna har därmed 
en väsentlig betydelse för formandet av policy genom att delta i 
processerna med “[…] different values/interests, perceptions of the 
situation, and policy preferences”.97 Detta återspeglas även i Wihlborgs 
definition av policy, som lyder: 
 

En samling beslut och handlingar i en fråga som formas i 
processer av aktörer utifrån deras värderingar och resurser.98 

 
För min studie är aktörers påverkan av policyutveckling central. Därför 
har jag valt att utgå från Wihlborgs definition av policy. För mig handlar 
policy om offentliga processer präglade av diskussioner, handlingar och 
beslutsfattande som utformas av olika aktörer och de intressen samt 
resurser som föregår deras handlande.  
 
Policy formas i processer. Synen på vad sådana processer innehåller och 
hur de utvecklas är dock diversifierad. Enligt ett klassiskt statsvetenskap-
ligt synsätt har policyprocesser tolkats som bestående av ett antal stadier 

                                                 
94 Heclo, H., 1972. “Review article: Policy Analysis”. British Journal of Political Science, 
2:1, s 85 
95 Ibid. 
96 Easton, D., 1967. The political system: An inquiry into the state of political science. 
New York: Knopf., s 130 
97 Sabatier, P., 1999. ”The Need for Better Theories”, i P. Sabatier (red.) Theories of the 
Policy Process. Boulder, Colo.:Westview, s 3 
98 Wihlborg, E., 2000. En lösning som söker problem: Hur och varför lokala IT-policyer 
utvecklas i landsbygdskommuner. Diss. Linköping: Univ., s 18 
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med inbördes ordning, såsom initiering, beslutsfattande och implement-
ering. Det betyder att policyprocesser uppfattats som bestående av förut-
bestämda och rationella handlingar, vilket uttrycker en linjär syn på 
policy.99 Den synen har ifrågasatts och föranlett studier som snarare visat 
hur policy formats i slumpmässiga och irrationella processer.100 Min studie 
utgår inte från policy som vare sig slumpmässig eller linjär. Jag studerar 
aktörer och aktörers agerande för att påverka policyprocesserna. Hur 
policy utvecklas är därför en empirisk fråga som studeras genom att följa 
aktörerna i policyprocesserna. 
  

Parallellitet i kommunala policyprocesser 

 
Ett flertal studier av kommunal policyutveckling har urskilt parallellitet i 
policyprocesser. Att policyutveckling präglas av parallellitet innebär att 
det i processerna sker diskussioner kring problem och lösningar samt 
beslutsfattande på flera olika arenor samtidigt. Problemdefinitioner, 
lösningar och till och med beslutsfattande kan således hanteras parallellt i 
en kommun. Förslag som lyfts fram i olika processer kan därför riskera att 
inte ställas mot varandra utan hanteras parallellt.  
 
Jacobsson har i sin studie Kraftsamlingen studerat processerna vid 
Stockholms kommuns val av ett kolkraftverk i Värtan i Stockholm. En 
central aspekt i studien är hur olika alternativ hanterades i de politiska 
diskussionerna och hur aktörer agerade för att påverka processerna. En 
slutsats är att processerna kännetecknades av en parallellitet där aktörer 
och alternativ var tydligt åtskilda varandra. Fallet som undersöktes bestod 
av tre parallella processer som var och en hade sina egna aktörer, 
intressen och utarbetade alternativ. Processerna – en energipolitisk, en 
miljöpolitisk och en teknisk – utspelades på olika arenor som var löst 
kopplade till varandra. Aktörer och intressen skilde sig således åt mellan 
respektive process och något möte mellan dessa skedde inte.101 
 
Liknande resultat framgår även i andra studier. Palms avhandling Makten 
över energin visar just på förekomsten av parallellitet i kommunalt 
policyskapande. Palm har undersökt energisystemen i två kommuner, 
Linköping och Norrköping, och de processer samt aktörer som har 
påverkat dessa. En slutsats är att energisystemen i de två kommunerna 

                                                 
99 Hall, P. & Löfgren, K., 2006. Politisk styrning i praktiken. Malmö: Liber, s 27-30 
100 Se t ex Cohen, M. m.fl., 1972. “A garbage can model of organizational choice”. 
Administrative Science Quarterly, 17:1, s 1-25; Kingdon, J., 2003. Agendas, alternatives 
and public policies. New York: Longman 
101 Jacobsson, B., 1994. Kraftsamlingen: Politik och företagande i parallella processer. 
Lund: Studentlitteratur 
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präglats av olika policyområden inom vilka aktörer med skilda mål och 
resurser återfinns som påverkar processerna genom att mobilisera stöd för 
sina specifika intressen. Palm visar att tre policyområden existerat 
parallellt och oberoende av varandra i kommunerna. Dessa policyområden 
formade även koalitioner där aktörer eftersträvade ett gemensamt mål.102 
Khans avhandling Local politics of renewable energy är ett ytterligare 
exempel på parallellitet i kommunala processer. Khan har undersökt 
planeringsprocesserna kring biogasanläggningar och vindkraftverk i sex 
fallstudier på kommunal nivå. En slutsats är att processerna vid 
planeringen av framför allt biogasanläggningar varit mycket komplexa och 
utformats genom parallella processer: En planeringsprocess, en politisk 
process och en tillståndsprocess. Processerna utspelades samtidigt men 
skilde sig genom att innefatta olika aktörer, beslutsarenor och spörsmål.103 
 
Studierna ovan har alla handlat om energirelaterade kommunala 
processer där parallellitet uppvisats. Innebörden av parallelliteten har 
emellertid skilt sig åt mellan dem. Jacobsson och Palm har visat att de 
olika processerna var tydligt frånkopplade från varandra. Respektive 
delprocess tillhörde ett visst policyområde med specifika 
problemdefinitioner, aktörer och diskussionsforum. Khan visar dock att 
delprocesserna inte varit helt frånkopplade, trots att skilda problem 
diskuterades på de olika arenorna. I min studie utgör parallellitet ett 
centralt analysverktyg. Det beror på att jag studerar processer där ett 
flertal olika policyområden ingår, vilket (jämför Jacobsson och Palm ovan) 
kan bidra till att parallellitet förekommer. Jag kommer därför att 
undersöka huruvida parallellitet förekommer i processerna samt vilken 
betydelse detta haft för policyutvecklingen. 
  

Policyprocessens aktörer 

 
Den definition av policy som jag har valt att utgå ifrån tar fasta på att det 
är aktörer som formar processer genom sina handlingar.104 I följande 
avsnitt kommer jag att diskutera aktörer samt deras resurser, intressen 
och problemdefinitioner. Avslutningsvis kommer jag att diskutera aktörers 
förhållningssätt till policyprocesser som rör val av teknik. 
 
Jag definierar en aktör som en eller flera enskild(a) individ(er) som kan 
kopplas till en organisation. Det betyder å ena sidan att organisationen 
kan fungera som en resurs för individen (se nedan) och å andra sidan att 
individen kan fungera som en representant för organisationen. I det 
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empiriska materialet, till exempel i intervjuer, kan informanter hänvisa 
till organisationer som aktörer. Jag menar dock att det alltid är individer 
som agerar. Organisationer består således av en samling enskilda 
individer, dock med (mer eller mindre) gemensamma mål och riktlinjer. De 
aktörer som studeras i avhandlingen består huvudsakligen av politiker och 
tjänstemän i kommunfullmäktige, kommunala bolag samt kommunala 
nämnder och förvaltningar. Därtill har ett fåtal aktörer som varit kopplade 
till intresseorganisationer figurerat i processerna. Aktörsdefinitionen 
utesluter emellertid enskilda individer som agerat helt utan koppling till 
organisationer. I det empiriska materialet har enbart ett litet antal sådana 
individer återfunnits. 
  

Drivande aktörer, policyentreprenörer och resurser 
 
Det finns en mångfald av aktörer som agerar och interagerar i 
policyprocesser. Studier av policyprocesser undersöker många gånger 
förekomsten av speciellt drivande aktörer. Sådana aktörer kan exempelvis 
benämnas policyentreprenörer, policy brokers, eldsjälar eller drivande 
aktörer. I följande avsnitt kommer jag att diskutera två olika typer av 
aktörer: drivande aktörer och policyentreprenörer. Begreppen är snarlika 
och har också kopplingar till policy brokers, som används för att beskriva 
drivande och sammanhållande aktörer inom policykoalitioner.105 Att vara 
”drivande” i policyprocesserna förenar aktörstyperna ovan. Innebörden av 
att vara ”drivande” är dock något oklar. Utifrån sitt empiriska material 
benämner Wihlborg de aktörer som drivande, som av andra informanter 
 

[…] omnämns som orsak till att andra deltar i olika 
verksamheter och/eller förändrar sina uppfattningar om 
verksamheten. Det tyder på att drivande aktörer har makt i 
relation till andra aktörer.106 

 
Att vara drivande kan därmed betyda att aktören i fråga agerar som 
opinionsbildare och försöker övertyga andra aktörer om en viss lösning 
eller ett specifikt problem som ska lyftas fram i processerna. Drivande 
aktörer skiljer sig från andra aktörer i processerna genom att vara särskilt 
engagerade och försöka påverka policys inriktning. Den definition av policy 
som jag valt att utgå ifrån fokuserar dock på aktörer; att det finns ett stort 
antal aktörer som agerar för att påverka policy utifrån sina intressen är 
således en utgångspunkt i studien. Jag har därför valt att skilja mellan 
olika typer av drivande aktörer, för att tydligare kunna urskilja hur 
                                                 
105 Sabatier, P., 1993. ”Policy Change over a Decade or More”, i P. Sabatier & H. Jenkins-
Smith (red.) Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach. Boulder, 
Colo.:Westview, s 18-19 
106 Wihlborg 2000, s 116 
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aktörer med olika roller kunnat påverka policy. En ”drivande aktör” tolkar 
jag som en relativt vid benämning som innefattar ett stort antal aktörer 
som utmärker sig genom att försöka påverka olika delar av processerna, 
exempelvis fullmäktigeledamöter som lämnar in motioner, representanter 
för intresseorganisationer som försöker väcka en fråga i kommunen, 
etcetera. Det handlar om att de, som Wihlborg lyfter fram ovan, agerar 
genom att påverka andra aktörers uppfattningar om hur policy ska 
utvecklas. 
 
Det andra begreppet som används för att analysera aktörer i policy-
processer är policyentreprenör. Jag har främst valt att utgå från Kingdons 
benämning och beskrivning av policyentreprenörer. Enligt Kingdon är 
policyentreprenörer drivande aktörer som deltar i och påverkar policy-
processerna i en viss riktning. Policyentreprenörer utgörs av exempelvis 
politiker, tjänstemän, företrädare för intresseorganisationer etcetera. En 
policyentreprenör påverkar policyprocesserna genom att sammankoppla 
problemdefinitioner med lösningar i strävan att driva igenom sina 
intressen107 i processerna.108 Kingdon definierar aktörerna som: 
 

[…] advocates who are willing to invest their resources109 – time, 
energy, reputation, money – to promote a position in return for 
anticipated future gain in the form of material, purposive, or 
solidary benefits.110 

 
Kingdon skildrar policyentreprenörer som surfare som väntar på den stora 
vågen; strategiska aktörer som är villiga att mobilisera tillgängliga 
resurser för att uppnå ett visst mål i policyprocesserna. Enligt Roberts och 
King, som utifrån bland annat Kingdons analys utvecklat entreprenörs-
begreppet, agerar policyentreprenörer genom att utarbeta nya idéer och 
förslag, definiera och omvärdera problem, specificera policyalternativ samt 
mäkla mellan olika alternativ och aktörer. 111 
 

                                                 
107 Som visas i citatet nedan uttrycker Kingdon att policyentreprenörer har ett 
egenintresse av att påverka policyprocesserna, exempelvis genom att erhålla en bättre 
tjänst. Den aktörsdefinition jag valt att utgå ifrån uttrycker individer som kopplade till 
organisationer. Aktörernas intressen är därmed sammankopplade med organisationens 
intressen, vilket medför att jag inte studerat individers egenintressen av det slag som 
Kingdon diskuterar.  
108 Kingdon 2003, s 179-183 [Första utgåvan 1984]  
109 Här ger Kingdon uttryck för att resurser är något som aktörer ”har”. Jag menar att 
tillgångar (tid, pengar, kunskap) transformeras till resurser genom aktörers agerande. 
Se Palm 2004, där aktörer inte lyckas transformera sin legala makt till resurser. 
110 Kingdon, 2003, s 179 
111 Roberts, N. & King, P., 1991. “Policy entrepreneurs: Their activity structure and 
function in the policy process”. Journal of Public Administration Research and Theory, 
1:2, s 148 
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Jag har valt att skilja mellan drivande aktörer och policyentreprenörer. 
Medan drivande aktörer är ett relativt brett begrepp är policyentreprenör 
en betydligt snävare benämning. Jag definierar policyentreprenörer som 
centrala aktörer i policyprocessen, som målmedvetet använder resurser för 
att påverka policy i önskad riktning. Policyentreprenörer fungerar därmed 
som nyckelaktörer i processerna.112 Att anta rollen som policyentreprenör 
handlar dels om att ha en vilja och intresse av att påverka policy-
utvecklingen. Policyentreprenören identifierar och sammankopplar 
problem och lösning utifrån egna intressen i processerna. Dels handlar det 
om en faktisk möjlighet att kunna påverka policyutvecklingen. Policy-
entreprenörer har tillgång till processerna i sina roller som tjänstemän 
eller politiker, men har därtill även möjlighet att mobilisera resurser för 
att påverka dem (se nedan). Sammantaget skiljer sig policyentreprenörer 
från policyprocessens övriga aktörer genom att fungera som nyckelaktörer. 
Den huvudsakliga skillnaden mellan policyentreprenörer och drivande 
aktörer består i att policyentreprenörer försöker påverka policyprocessen i 
sin helhet genom att vara centrala aktörer som sammankopplar problem 
och lösning, medan drivande aktörer kan vara engagerade för att påverka 
att en viss lösning eller problem lyfts upp på dagordningen.  
 
Kingdons definition av policyentreprenör baseras på studier av policy-
processer i den amerikanska kongressen.113 Det finns dock studier av 
policyentreprenörer i en svensk, kommunal kontext. Ett exempel är 
Söderbergs avhandling Kommunerna och kretsloppet, där kommunal 
policyutveckling avseende kretsloppsanpassning av avloppssystemen i tre 
kommuner har studerats. Söderberg visar att policyentreprenörer 
utgjordes av aktörer inom den kommunala organisationen och var centrala 
för att introducera ny teknik.114 Ett ytterligare exempel på studier av 
policyentreprenörer på kommunal nivå är Rönnbäcks avhandling Den 
kommunala policyprocessen, som undersöker policyprocesserna avseende 
kollektivtrafik och hållbarhet i tre kommuner. Rönnbäck visar emellertid 
att förändring av policy var möjlig även då policyentreprenörer saknades i 
processerna. Detta kan, enligt Rönnbäck, förklaras med den policykultur 
som var rådande i den aktuella kommunen. I en kommun där det till 
exempel finns ett flertal konkurrerande uppfattningar om vad som är 
problem och lösning kan policyentreprenörer lättare framträda i 
processerna.115 

                                                 
112 Mintrom, M., 1997. “Policy entrepreneurs and the diffusion of innovation”. American 
Journal of Political Science, 41:3, s 765 
113 Kingdon 2003 
114 Söderberg, H., 1999. Kommunerna och kretsloppet: Avloppssektorns förändring från 
rening till resurshantering. Diss. Linköping: Univ. 
115 Rönnbäck, P., 2008. Den kommunala policyprocessen: Strömmar i kollektivtrafiken 
och politiken. Diss. Luleå: Luleå tekniska universitet 



KAPITEL 3 

32 
 

 
Aktörers möjligheter att påverka policy kan relateras till deras tillgång till 
resurser. Aktörers resurser i kommunala policyprocesser har bland annat 
studerats i Palms avhandling. Palm visar hur aktörer hade tillgång till 
olika resurser att mobilisera i policyprocesserna. Exempel på dessa var 
ekonomiska och kunskapsrelaterade resurser som för aktörer gjorde det 
möjligt att utarbeta underlag för beslutsfattande. Resurser är dock inte 
något som aktörer per definition har tillgång till; en resurs skapas genom 
att en aktör omvandlar exempelvis kunskap till en resurs som kan 
användas i processerna. Palm visar till exempel att en möjlig resurs för 
politiker att påverka kommunala bolag är genom ägardirektiv. Då sådana 
möjligheter inte utnyttjades av politiker i de studerade fallen kom 
resurserna i praktiken att sakna betydelse.116 Vilka aktörer som hade 
tillgång till samt kunde mobilisera olika slags resurser och vilken 
betydelse det har för policyutvecklingen är dock en empirisk fråga. 
  

Policyentreprenörer som gränsgångare 
 
Det empiriska fältet i min studie berör ett flertal olika policyområden. 
Samtidigt har utfallet i processerna, det vill säga övergång till biogasdrift i 
kollektivtrafiken, berört samtliga policyområden (transport, energi och 
miljö). Jag vill därför lyfta fram ännu ett analysverktyg för att undersöka 
hur aktörer som varit centrala i policyprocesserna – det vill säga 
policyentreprenörer – förhåller sig till gränserna mellan olika policy-
områden. 
 
Aktörer som rör sig över olika gränser benämns här gränsgångare. En 
gränsgångare, eller brobyggare, är en aktör som rör sig över olika gränser 
genom att sammankoppla institutioner och organisationer med varandra. 
Enligt Montin fungerar en brobyggare som en slags ”översättare” mellan 
dessa gränser.117 Begreppet gränsgångare används bland annat av 
Michaeli som studerat Agenda 21 som social styrform i två kommuner.118 
Den gräns som åsyftas kan sägas gå mellan flera olika organisationer eller 
sociala sfärer som gränsgångaren kan röra sig mellan. Gränsgångaren 
driver även frågor genom att engagera andra aktörer från olika områden, 
det vill säga över organisatoriska eller institutionella gränser. Därmed, 

                                                 
116 Palm 2004 
117 Montin 2004, s 195-196 
118 Michaeli diskuterar ett flertal olika typer av aktörer i relation till gränser – men 
denna avhandling kommer endast att problematisera gränsgångare. Läs vidare i 
Michaeli, I., 2000. Bland eldsjälar och gränsgångare: En studie i två kommuner av 
Agenda 21 som social styrform. Gävle: Institutet för bostads- och urbanforskning, 
Uppsala universitet 
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skriver Michaeli, är gränsgångaren drivande i sitt arbete, en slags 
eldsjäl.119  
 
Michaeli exemplifierar Agenda 21-samordnare som möjliga gränsgångare. 
Rollen som Agenda 21-samordnare förutsätter såväl arbete inom den 
kommunala organisationen som kontakter och samarbete med medborgare 
utanför förvaltningen.120 De gränser som jag vill studera handlar 
emellertid om de gränser som kan urskiljas mellan olika policyområden. 
Gränsgångarna som undersöks i min studie utgörs därmed inte av aktörer 
som agerar brobryggare mellan exempelvis medborgare och kommunala 
organisationer. Jag använder gränsgångare som ett analysverktyg för att 
ytterligare problematisera policyentreprenörernas roller i processer där ett 
flertal olika policyområden ingår. Gränsgångarna består således av 
policyentreprenörer som gått över gränserna mellan policyområdena för 
transport, energi och miljö. 
 

Att definiera problem  
 
Aktörer kan påverka policyprocesser genom att definiera situationer i 
samhället som problem. Vilka problem som lyfts fram och blir centrala i 
policyprocessen får också betydelse för vilka typer av lösningar som 
sammankopplas till dem. Problemdefinitionens betydelse för policy har 
bland annat betonats av Premfors. Premfors definierar policyproblem på 
följande sätt: 
 

[S]ådana privata och sociala tillstånd som en aktör anser vara 
otillfredsställande och offentligt kräver bör förändras genom mer 
omfattande statliga eller kommunala åtgärder.121 

 
En situation utgör därmed inte ett problem förrän en aktör definierar det 
som ett sådant.122 Det betyder att problemdefinitioner konstrueras av 
aktörer i processerna.  
 
Jag utgår från att aktörer definierar problem utifrån sina intressen. 
Intressen utgör en central aspekt att undersöka i studien eftersom de är 
sammankopplade med de problem och lösningar som aktörer försöker lyfta 
fram i processerna. Jag har dock inte använt begreppet som ett analys-
verktyg. Fokus i studien är de synliga intressen som framgår av det 
empiriska materialet, det vill säga jag har inte analyserat huruvida 
                                                 
119 Michaeli 2000, s 29-31 
120 Ibid., s 30 
121 Premfors, R., 1989. Policyanalys: Kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet. 
Lund: Studentlitteratur, s 48 
122 Ibid. 
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aktörer har andra intressen än dessa, vilket förekommer inom andra 
studier. 
 
Att undersöka problemdefinitioner skapar en förståelse för hur aktörer 
tolkar situationer som problem utifrån sina skilda intressen och försöker 
lyfta fram dessa i processer. En ytterligare aspekt av detta är att det 
synliggör vilka problemdefinitioner som inte blir centrala för policy, det vill 
säga sådana perspektiv som inte faller inom ramarna för policy-
processerna. I processer definieras kontinuerligt problem av aktörer. I min 
studie kan emellertid en övergripande, gällande problemdefinition 
urskiljas där fokus i policyprocesserna är en ”miljöanpassning” av 
kollektivtrafiken genom drivmedelsbyte. Detta har i båda fallstudierna 
kommit att bli en utgångspunkt, ett dominerande perspektiv som präglat 
merparten av de problem och lösningar som lyfts fram i processerna. 
Därmed framträder det systemperspektiv som aktörer utgår ifrån i 
processerna, då fokus ligger på en förändring av enskilda fordon och deras 
bränslen. Jag vill emellertid även undersöka om det funnits aktörer som 
ifrågasatt denna övergripande problemformulering och utgångspunkt. 
Finns det aktörer som har ifrågasatt det problematiska som bestående av 
innehållet i tanken?  
 

Policyprocesser och val av teknik 
 
Jag undersöker policyprocesser vid drivmedelsbyte, vilket medför ett val av 
teknik. Liknande studier har betonat aktörers betydelse för teknikval i 
lokala processer. De har bland annat visat att aktörer haft skilda 
tolkningar av den teknik som processerna kretsar kring. Mot bakgrund av 
sina intressen lyfter aktörer fram olika problemdefinitioner, förslag och 
målsättningar som möts i policyprocesserna. Wihlborg har i sin avhandling 
En lösning som söker problem studerat policyutveckling gällande IT i tre 
kommuner: Färgelanda, Valdemarsvik och Åre. Slutsatserna är bland 
annat att IT blir en lösning på olika problem i de studerade kommunerna – 
en teknik som tolkas på skilda sätt av de inblandade aktörerna och deras 
lokala sammanhang. Den policy som utformades, visar Wihlborg, ”hakade 
i” tidigare kommunala policyer.123  
 
En liknande slutsats drar Khan beträffande etableringen av 
biogasanläggningar i de kommuner han studerat. De biogasprojekt som 
inleddes hade tydliga kopplingar till övriga kommunala projekt. Enligt 
Khan hade dessa länkar en väsentlig betydelse för tillkomsten av 
bränsleframställningen i kommunerna. Genom att biogasframställningen 
relaterades till olika aktörers intressen fungerade den som en lösning på 
                                                 
123 Wihlborg 2000 
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flera olika problem.124 Resultatet kan kopplas till Summertons avhandling 
Distric heating comes to town. Den handlar om etableringen av fjärrvärme 
i Mjölby kommun. Summerton undersöker hur och varför kommunen inför 
ett sociotekniskt system, fjärrvärme – varför en vanlig kommun etablerar 
ett (på den tiden) ovanligt tekniskt system. Summerton visar hur 
fjärrvärme var en teknik som tolkades som en lösning på flera olika 
problem och intressen för inblandade aktörer. Aktörer möttes därför i valet 
av en viss teknik som förenade olika intressen.125 Samtidigt krävdes också 
målmedvetna aktörer som kunde mobilisera tillgängliga resurser för att 
sammankoppla dessa intressen.126  
 
En utgångspunkt som jag tar med mig från dessa studier till min 
undersökning är att policyprocessernas aktörer inte förhåller sig neutrala 
gentemot teknik och val mellan tekniska lösningar. Aktörer tolkar teknik 
på olika sätt utifrån sina intressen. Det betyder att innebörden av att 
införa till exempel ett visst bränsle kan betyda olika saker för de 
inblandade aktörerna. För att förstå policyprocesserna som ledde till att en 
viss teknik infördes behöver därmed aktörer, aktörers problemdefinitioner 
och intressen men också deras faktiska möjligheter att föra fram dessa i 
processerna, undersökas.  

                                                 
124 Khan 2004 
125 Detta relaterar till det sociologiska begreppet gränsobjekt. Begreppet kan sägas 
beteckna ett gemensamt projekt som ett flertal aktörer kan samlas kring. Det kan 
handla om en konkret teknik, eller en artefakt, som befinner sig i gränslandet mellan 
aktörers olika intressen. Dessa intressen möts alltså i gränsobjektet, som blir ett 
gemensamt mål för aktörerna att samlas kring. (Star, S. & Griesemer, J., 1989. 
“Institutional Ecology, ‘translations’ and boundary objects: Amateurs and professionals 
in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology 1907-39”. Social Studies of Science, 19:3, s 
387-420) 
126 Summerton, J.,1992. District heating comes to town: The social shaping of an energy 
system. Diss. Linköping: Univ.   
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Teoretiskt ramverk: Utgångspunkter för att analysera 

det empiriska materialet 

 
För att studera policyprocesserna i Linköping och Helsingborg har jag valt 
att använda mig av ett flertal teoretiska begrepp som används som 
analysverktyg. I följande avsnitt kommer jag att definiera begreppen och 
motivera varför de används. Avslutningsvis preciseras frågeställningarna 
med utgångspunkt i begreppen. 
 
Ett centralt begrepp för avhandlingen är policy. Jag ser policy som ”en 
samling beslut och handlingar i en fråga som formas i processer av aktörer 
utifrån deras värderingar och resurser”.127 Policy fungerar inte som ett 
analysverktyg i studien utan bör snarast ses den ram inom vilka övriga 
begrepp tillämpas. Policy formas i processer. I mina fallstudier utgörs 
policyprocesserna av tidsperioderna från det att frågan om drivmedelsbyte 
initierades till dess att beslut om storskalig övergång till biogas fattades i 
de båda kommunerna.128 Trots att tidigare studier visat hur policy 
utvecklas genom ett flertal processer som tenderar att löpa parallellt, har 
jag valt att benämna händelseförloppen i Linköping och Helsingborg som 
två enhetliga policyprocesser. Jag redogör därmed för händelseförloppen i 
respektive kommun som två övergripande policyprocesser – men dessa 
innehöll i sin tur ett antal delprocesser. Genom att lyfta fram och 
problematisera de övergripande policyprocesserna såväl som 
delprocesserna synliggörs komplexiteten i policyutvecklingen. Samtidigt 
bidrar det till att skapa en viss ordning i framställningen av 20-30 års 
kommunala diskussioner om drivmedelsbyte. 
  
Ämnet för studien berör ett flertal olika policyområden. Detta kan i sin tur 
leda till att policy utvecklas genom parallella processer. Jag definierar 
parallellitet som situationer där aktörer, problemdefinitioner och lösningar 
hanteras i olika forum under samma tidsperiod inom ramen för de 
studerade policyprocesserna. Det kan till exempel handla om att 
alternativa drivmedel hanteras samtidigt i både kommunfullmäktige och 
energibolagen i kommunerna, vilket gör att processerna är skilda från 
varandra och inte möts. I min studie ska jag därför undersöka huruvida 
parallellitet kan urskiljas samt vilken betydelse den haft för processerna. 
 
En utgångspunkt i studien är att aktörer formar policy utifrån sina 
intressen. För att undersöka hur och varför policyer om alternativa 

                                                 
127 Wihlborg 2000, s 18 
128 För vidare metodologiska avgränsningar i studien, se kapitel 4 
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drivmedel införts i de båda kommunerna är det därför centralt att studera 
de aktörer som försökt påverka processerna. Jag definierar en aktör som 
en enskild individ eller en samling individer som kan kopplas till en 
organisation. Trots att organisationer i vissa fall utpekas som agerande 
aktörer medför definitionen ett synsätt som innebär att dessa alltid utgörs 
av en samling individer. För att kunna påverka processerna använder sig 
aktörer av resurser för att mobilisera stöd för vissa problemdefinitioner 
eller förslag till lösningar. När jag diskuterar aktörers resurser kommer 
detta att vara en relativt vid benämning för medel som aktörer – inte 
enbart policyentreprenörer då såväl drivande som icke drivande aktörer 
kan ha tillgång till sådana – har att tillgå och omsätter till resurser för att 
påverka policy i önskad riktning. Det kan exempelvis handla om nätverk, 
kunskap och ekonomiska medel.  
 
En vid benämning av aktörer som engagerar sig och använder resurser för 
att påverka policyprocesser är drivande aktörer. En betydligt snävare 
benämning på aktörer som påverkar processerna är policyentreprenörer. 
En policyentreprenör är en aktör som har eller skapar sig tillgång till 
processerna, såsom politiker, tjänstemän eller företrädare för intresse-
organisationer. Policyentreprenörerna mobiliserar tillgängliga resurser för 
att påverka att en problemdefinition och en specifik lösning på detta lyfts 
fram i processerna. Entreprenören agerar därmed för att definiera och 
sammankoppla problem och lösning och fungerar som en central aktör, en 
nyckelaktör, i processerna. Då policyentreprenören är en central figur 
medför detta att han/hon inte kan passera obemärkt i skriftligt och 
muntligt material utan omnämns och skildras i sådant material som 
drivande. Avslutningsvis kommer jag att undersöka förekomsten av 
gränsgångare i processerna. Jag definierar gränsgångare som de policy-
entreprenörer som driver processerna genom att söka sig över gränserna 
för det egna policyområdet och därmed sammankopplat områdena för 
transport, energi och miljö i kommunerna. Begreppet kommer enbart att 
användas för att problematisera policyentreprenörers roller. 
 
Ett ytterligare begrepp som kommer att användas för att analysera det 
empiriska materialet är problemdefinition. Aktörer definierar situationer i 
samhället som problem. En problemdefinition uttrycker emellertid inte 
bara det som aktörer tolkar som problematiskt utan hänger även samman 
med föreställningar om lösningar på detta problem. I mitt material 
kommer jag att använda begreppet för att undersöka hur aktörer 
definierat problem och lösningar, samt om och i sådana fall på vilket sätt 
definitionerna skilt sig åt mellan olika aktörer och policyområden. Jag 
kommer också att undersöka om aktörer ifrågasatt den övergripande 
problemdefinitionen som blivit dominerande i policyprocesserna, det vill 
säga att miljöanpassningen ska ske genom drivmedelsbyte. Att undersöka 
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detta synliggör vilka perspektiv som aktörer inte lyckats driva igenom och 
som därmed lämnats oproblematiserade i processerna. 
 
Utifrån ramverket kan avhandlingens övergripande frågeställningar 
preciseras. Följande delfrågor är vägledande i analysen av fallstudierna: 
  
Hur och varför var aktörer drivande i policyprocesserna för att införa 
alternativa drivmedel i kollektivtrafiken? 

- Vilka intressen, problemdefinitioner och lösningar utgick aktörer 
från och vilken betydelse fick de i processerna? 

- Kan drivande aktörer och policyentreprenörer urskiljas i 
processerna? 

- Vilka resurser hade och använde sig aktörer av i processerna? 
 
Hur har utvecklingen av policy påverkats av att flera olika policyområden 
ingått i processerna? 

- Kan parallellitet urskiljas i processerna? 
- Har policyentreprenörer fungerat som gränsgångare mellan olika 

policyområden i processerna – och i så fall hur?  
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_____________________________________________ 

Forskningsdesign, materialinsamlande, analys 
 
 
 
Avhandlingens fjärde kapitel behandlar metod och material, där val och 
tillvägagångssätt gällande insamlingen och analysen av det empiriska 
materialet kommer att förklaras och motiveras. Kapitlet består av tre 
delar: Den första delen förklarar studiens design och val av undersöknings-
objekt. Den andra delen redogör för insamlingen av muntligt och skriftligt 
material. Avslutningsvis förklarar jag hur materialet analyserats. 
  

Forskningsdesign för att studera kommunala 

policyprocesser 

 
Avhandlingen syftar till att undersöka hur och varför policyer om 
införande av alternativa drivmedel utvecklats i två kommuner. Detta 
avsnitt kommer att redogöra för studiens design, det vill säga hur jag har 
valt att gå tillväga för att kunna besvara syftet. Hur kan man studera 
kommunala policyprocesser? Vilka kommuner har valts att studera och 
varför? 
 

Hur studera kommunala policyprocesser?  
 
I föregående kapitel definierades policy som ”en samling beslut och 
handlingar i en fråga som formas i processer av aktörer utifrån deras 
värderingar och resurser”.129 Policy formas i ett samspel mellan aktörer i 
processer omfattande åtminstone en tioårsperiod.130 Tidigare studier av 
policy har använt sig av ett flertal olika metoder, inte sällan kombinerade 
med varandra. Enligt Hill kan studiet av policy vara problematiskt 
eftersom det finns delar av processen som är mycket svåra att undersöka. 
Hill exemplifierar detta bland annat med frågan om makt och hur detta 
uttrycks i processerna – något som kan vara svårgreppbart för en utom-
stående att få kunskap om, samtidigt som maktrelationer har en väsentlig 
betydelse för processerna och deras utfall.131  

                                                 
129 Wihlborg 2000, s 18 
130 Sabatier 1999, s 3  
131 Hill, M., 2007. Policyprocessen. Malmö: Liber, s 23 
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Wihlborg diskuterar metoder för att undersöka kommunala policy-
processer och användningen av såväl intervju- som dokumentstudier. 
Kommunala dokument som ger en bild av policyprocessen kan många 
gånger vara kortfattade, enligt Wihlborg. Det skiljer sig från nationella 
dokument som kan vara mer utförliga och ge en bild av de diskussioner 
som föregått handlingen.132 Det överensstämmer till stor del med min bild 
av de dokument jag samlat in i de studerade kommunerna.133 Dokumenten 
har i många fall givit en bild av vilka beslut som fattats och när det har 
skett. Därmed har frågan om varför och hur besluten fattats lämnats 
obesvarade. Även Bostedt har framhållit detta problem vid användningen 
av dokument såsom exempelvis protokoll och beslutsunderlag, för att 
studera policyprocesser. Enligt Bostedt kan policy inte huvudsakligen 
förklaras med utgångspunkt i offentliga dokument.134 Därför är det viktigt 
att komplettera dokumentstudierna med annat material, exempelvis 
intervjuer med aktörer som deltagit i processerna. Genom sådana 
intervjuer kan andra tolkningar av processen erhållas.135 Jag har valt att 
studera policyprocesserna i de två kommunerna genom att kombinera 
muntligt och skriftligt material. Genom en sådan kombination av material 
har olika aspekter av processerna studerats som medfört såväl en 
fördjupning som en breddning av den insamlade empirin. Enligt Sahlin-
Andersson kompletterar skriftligt och muntligt material varandra i ett 
slags ömsesidigt beroende: 
 

Protokoll och handlingar är processens fasad, men talar väldigt 
lite om vad som styrt handlanden och överväganden i projektet. 
Intervjuerna ger där en fylligare bild av processen och en mening 
i protokollens begränsade bild av besluten.136 

 
Materialet och metoden som används i avhandlingen uttrycker inte bara 
ett val av vad som studeras, utan medför också en avgränsning av studien. 
Jag har valt att studera offentliga dokument och intervjuer med koppling 
till policyprocesserna i de två kommunerna. Detta val uttrycker de gränser 
som jag satt kring policyprocesserna. Annat material som skulle kunna 
ligga till grund för analysen har genom mina val fallit utanför 
processernas ramar. Urvalet av dokument samt informanter diskuteras 
mer utförligt nedan. 

                                                 
132 Wihlborg 2000, s 23 
133 Dokumentens betydelse och innehåll har emellertid varierat mellan de båda fallen, 
läs vidare s 47 
134 Bostedt, G., 1991. Politisk institutionalisering: Organisering av lokalt 
arbetsmiljöarbete. Diss. Umeå: Univ., s 42 
135 Wihlborg 2000, s 23 
136 Sahlin-Andersson, K., 1986. Beslutsprocessens komplexitet: Att genomföra och hindra 
stora projekt. Diss. Umeå: Univ., s 66 
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Fallstudier av två kommunala policyprocesser 
 
Jag har valt att genomföra fallstudier av två kommunala policyprocesser. 
Enligt Yin används fallstudier främst när frågor just som ”hur” och 
”varför” är centrala i en studie.137 Han definierar fallstudien i två delar, i 
vilken den första lyder enligt nedan: 
 

A case study is an empirical inquiry that 
• investigates a contemporary phenomenon in depth and 

within its real-life context, especially when 
• the boundaries between the phenomenon and context are 

not clearly evident.138 
 
Enligt Yin ligger alltså fokus i en fallstudie på samtida fenomen139 och en 
strävan efter att förklara fenomenets kontext är förekommande. För att 
fördjupa sig i det studerade fenomenet kombineras ofta flera olika 
metoder, exempelvis observationer, arkivstudier och intervjuer.140 En och 
samma studie kan innehålla mer än ett fall.141 Det betyder att fallen kan 
jämföras med varandra. Syftet med att studera flera fall har för min del 
bestått i möjligheten att kunna urskilja likheter, skillnader samt 
övergripande mönster i två kommuner där beslut fattats om införande av 
samma drivmedel men vars processer skilt sig åt (läs vidare nedan). 
Slutsatserna från de båda fallstudierna kommer att jämföras i kapitel 7.  
 
Jämförande fallstudier delas ibland in utifrån kriterierna ”mest lika” eller 
”mest olika” fall.142 I mina fallstudier har det emellertid inte varit sådana 
kriterier som stått i fokus. När jag har valt fall har tre kriterier varit av 
betydelse: Ett första kriterium var att kommunerna skulle utgöras av 

                                                 
137 Yin, R., 2009. Case study research: Design and methods. London: SAGE, s 13 
138 Ibid., s 18 
139 Gränsen mellan vad som utgör ett historiskt respektive ett samtida fenomen är dock 
diffus. Yin skiljer mellan samtida och historiska händelser, och hävdar att studier av 
samtida fenomen inbegriper metoder såsom exempelvis dokument, intervjuer och 
observationer. Det skiljer sig från historiska studier där metod och material enligt Yin 
hanterar ”the ’dead’ past”. (Yin, R., 1994. Case study research: Design and methods. 
Thousand Oakes, CA: SAGE, s 8) De policyprocesser som jag studerar omfattar tiden 
1976-2005 där intervjuer med aktörer som varit direkt inblandade i det studerade 
fenomenet utgjort en betydande del av det empiriska materialet, vilket med Yins 
definition betyder att fenomenet är samtida. 
140 Yin 2009, s 11 
141 Yin 1994, s 44 
142 Esaiasson, P. m.fl., 2003. Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och 
marknad. Stockholm: Norstedts juridik, s 112-116 
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större städer.143 Det beror på att sådana kommuner har städer med en 
jämförelsevis stor mängd tätortsbussar för vilka övergången till 
alternativa drivmedel skulle vara aktuell. De två ytterligare, och mer 
betydelsefulla, kriterierna för studien har varit kommuner i vilka ett 
tydligt val mellan bränslen kunnat urskiljas i policyprocesserna. Detta för 
att försöka fånga processer där valet och införandet av bränslet har varit 
omdiskuterade frågor som hanterats i processer där aktörer, intressen och 
problemdefinitioner kunnat kopplas till olika drivmedel. Avslutningsvis 
har jag valt att studera kommuner där biogas används som bränsle i 
kollektivtrafiken. Att valet av biogas har varit ett kriterium beror på att 
detta bränsle medför en aktörskomplexitet. Då biogas framställs lokalt, 
exempelvis i avloppsverk, avfallsdeponier eller i särskilda biogas-
produktionsanläggningar, medför ett val av detta bränsle att flera olika 
aktörer kan kopplas till den kommunala organisationen. Därmed 
involveras inte bara politiker och tjänstemän i kommunala organ för miljö 
och kollektivtrafik – utan även biogasproducerande aktörer såsom 
energibolag, VA-verk, avfallsbolag med flera. Denna mångfald av aktörer 
ger möjligheten att fånga mötet mellan intressen, problemdefinitioner och 
lösningar. Utifrån detta kriterium hade också andra bränslen med 
liknande aktörskomplexitet kunnat väljas. Ett exempel på detta är 
etanolproducerande kommuner såsom Örnsköldsvik. Utifrån det tidigare 
kriteriet om att kommunerna skulle haft ett tydligt val mellan olika 
bränslen blev dock Örnsköldsvik inte aktuellt, då etanolproduktionen i 
kommunen sträcker sig långt tillbaka i tiden och föregick således 
införandet av bränslet i kollektivtrafiken.144 Sammantaget syftar alltså 
kriterierna till att urskilja fall där en mångfald aktörer varit involverade 
och där ett tydligt val mellan olika bränslen skett som avslutas i beslut om 
biogasdrift i tätortsbussarna. Processerna har präglats av en komplexitet 
som skapar en utgångspunkt för att undersöka hur och varför olika 
aktörer, intressen och problemdefinitioner påverkat policy. 
 
Genomförandet av fallstudier väcker ofta frågan om möjligheten till 
generaliserbarhet. Enligt Flyvbjerg finns en felaktig uppfattning om att 
generaliserbarhet från fallstudier är omöjlig – något som också bidrar till 
ett ifrågasättande av metoden.145 Yin framhåller att fallstudier inte kan 
generaliseras till andra fall. Däremot, hävdar Yin, kan fallstudierna 
generaliseras till teorin. Det handlar således om en analytisk snarare än 

                                                 
143 Med större städer avses kommuner med 50 000-200 000 invånare, enligt definition av 
Svenska kommunförbundet: Kommungruppsindelning fr.o.m. 1 januari 2005. PM 2004-
11-24. Eftersom jag vill studera kommuner med omfattande kollektivtrafik har jag dock 
valt kommuner som ligger kring det högre invånarantalet enligt definitionen. 
144 Se t ex Sundin 2004 
145 Flyvbjerg, B., 2003. ”Fem missförstånd om fallstudieforskning”. Statsvetenskaplig 
tidskrift, 106:3, s 189-193 
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en statistisk generalisering.146 Genom att studera två fall av 
policyprocesser kring drivmedelsbyten i kollektivtrafiken kommer jag att 
kunna visa likheter och skillnader mellan två kommuner. Det betyder dock 
inte att jag har en empirisk generalisering som ambition, där resultaten 
kan kopplas till samtliga kommuners policyprocesser kring alternativa 
drivmedel. Genom att studera två fall utifrån givna analysverktyg 
eftersträvar jag generalisering som är sammankopplad med teorin. Det 
betyder att jag utifrån min undersökning och med hjälp av tidigare 
forskning som använder liknande analysverktyg eftersträvar en 
generalisering till och även utveckling av de teoretiska utgångspunkterna 
som presenterades i föregående kapitel.  
 
Förstudie av Linköpings övergång till biogas i kollektivtrafiken 
 
För att närma mig såväl avhandlingsområdet som val av fall att studera 
genomfördes en förstudie av Linköpings kommuns övergång till biogas i 
kollektivtrafiken. Linköpings kommun påbörjade försök med biogas i 
kollektivtrafiken 1992 och bedriver idag en omfattande biogas-
framställning. Biogasproduktionen utvecklades inom det kommunala 
energibolaget, som är en resursstark aktör inom kommunen.147 Att 
kommunen jämförelsevis tidigt satsade på biogas där en mångfald aktörer 
fanns involverade väckte mitt intresse för att studera detta. Centrala 
frågor i studien var vilka aktörer som var drivande samt vilka intressen 
som hade inverkat på valet av biogas som bränsle. Jag genomförde fem 
intervjuer med berörda aktörer från bland annat kommunen, det 
kommunala energibolaget samt det kommunala trafikbolaget och 
trafikhuvudmannen. Därtill genomfördes arkivstudier från kommunfull-
mäktiges protokoll och handlingar.148  
 
Resultaten var bland annat att inblandade aktörer uppvisade skillnader 
gällande intressen och drivkrafter i processerna. Betydelsen av valet av 
biogas som drivmedel för tätortsbussarna visade på liknande skiljelinjer 
mellan aktörerna: För energibolaget var biogasen ett drivmedel som kunde 
produceras lokalt inom bolagets verksamhet, men den fungerade även som 
lösning på ett avfallsproblem. För trafikbolaget uppfattades biogasen som 
ett oprövat drivmedel som skulle stärka bolagets konkurrenskraft i en tid 
då upphandling hotade bolagets existens. Biogasen innebar därmed att 

                                                 
146 Yin 1994, s 35-37 
147 Se Palm 2004 
148 Fallde, M. m.fl., 2007. Bakom drivmedelstanken: Perspektiv på svenska 
biodrivmedelssatsningar. Linköping: Univ., Institutionen för konstruktions- och 
produktionsteknik, Energisystem. Förstudien genomfördes inom ramen för 
forskarskolan Program Energisystem tillsammans med fyra andra doktorander med 
avhandlingsprojekt kopplade till biodrivmedel. 
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centrala intressen för energi- och transportbolagen sammankopplades. 
Resultaten synliggjorde hur ett möte mellan transport-, energi- och 
miljöpolitik skedde i en kommunal kontext. Förstudien medförde således 
en första ingång i studiet av processen genom att centrala aktörer kunde 
urskiljas, en förförståelse för fallet erhölls och preliminära frågor att gå 
vidare med för ytterligare studier av fallet kunde definieras. 
 
Linköping och Helsingborg som fall 
 
Efter att ha genomfört förstudien av Linköping ansåg jag att detta fall var 
relevant att gå vidare med för mitt preliminära syfte. För det första har 
det i Linköping funnits omfattande diskussioner gällande val av bränsle 
för att miljöanpassa kollektivtrafiken genom alternativa drivmedel. 
Linköpings kommunfullmäktige har sedan 1970-talet diskuterat olika 
handlingsalternativ för kollektivtrafiken. Införandet av alternativa driv-
medel i kollektivtrafiken har därmed skett efter en långvarig process inom 
kommunen. För det andra har biogas valts som bränsle vilket medfört att 
flera olika aktörer, inte bara kopplade till miljö och kollektivtrafik, utan 
också till energibolag, varit delaktiga vid planeringen och beslutsfattandet. 
Det kan medföra komplexitet i processerna. Förutom Linköping valde jag 
ett ytterligare fall att studera. För att kunna jämföra men också fördjupa 
mig i flera fall valde jag att begränsa mig till att genomföra två fallstudier. 
 
Den andra kommunen var Helsingborg. För att få en översiktlig bild av 
händelseförloppet i Helsingborg och utifrån det besluta om kommunens 
lämplighet som fallstudie i avhandlingen, påbörjades arkivstudier i 
Helsingborgs stadsarkiv. Efter att ha sökt och inhämtat arkivmaterial från 
kommunfullmäktige samt berörda nämnder hade jag fått en god bild av de 
processer som kunde kopplas till införandet av alternativa drivmedel i 
kollektivtrafiken. Även i Helsingborg förelåg ett tydligt val av bränsle. 
Olika drivmedel ställdes mot varandra, där etanol och naturgas stod i 
fokus. Trots att Helsingborgs kommunala energibolag distribuerat 
naturgas sedan 1985 och trots att omgivande kommuner valt naturgas som 
alternativt drivmedel i kollektivtrafiken, valdes slutligen etanol som 
drivmedel för tätortsbussarna. Denna inriktning förändrades sedan och 
resulterade i att kommunen år 2005 inledde en storskalig övergång till bio- 
och naturgasbussar i kollektivtrafiken. Liksom i Linköping valdes 
biogas,149 vilket medförde att en mångfald aktörer deltog i processen, 
exempelvis de bolag som producerade och distribuerade biogas respektive 
naturgas, kollektivtrafikaktörer, miljönämnden med flera. Ett tydligt val 

                                                 
149 Som nämndes används både biogas och naturgas som bussbränsle i Helsingborg. 
Merparten av gasen består dock av biogas. Trafikhuvudmannens intention är även att 
trafiken på sikt enbart ska drivas med biogas (läs vidare i kapitel 6.5). Jag utgår därför 
från att kommunen uppfyller kriteriet gällande användning av biogas enligt ovan. 
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av bränsle samt en mångfald aktörer medförde att Helsingborg, liksom 
Linköping, kunde bidra till studiet av en dynamisk policyprocess gällande 
alternativa drivmedel. Utifrån kriterierna hade även andra kommuner 
kunnat väljas. Större städer såsom exempelvis Örebro, Västerås och 
Norrköping har valt att införa biogas. I Linköping och Helsingborg har 
dock ett tydligt val mellan olika bränslen kunnat identifieras som gjorde 
det relevant att gå vidare med dessa kommuner.  
 
Sammantaget har valet mellan bränslen varit en omdiskuterad fråga i de 
båda kommunerna. Då biogas valts som bränsle har en mångfald aktörer 
varit delaktiga i processerna som berört policyområdena för miljö, 
transport och energi. Helsingborgs och Linköpings kommuner är därför 
intressanta att undersöka för att analysera vilka aktörer som varit 
drivande, vilka intressen de haft och därmed hur dessa påverkat policy-
processerna. 
  

Insamling av material 

 
I fallstudierna har två olika metoder använts, dokumentstudier och 
intervjuer. Följande avsnitt beskriver insamlingen av material avseende 
urval, bortfall, genomförande och etiska ställningstaganden. 
 

Dokumentstudier: urval och material 
 
För att få en bild av policyprocessen i respektive kommun har arkivstudier 
genomförts. Dessa inleddes med att gå igenom kommunfullmäktiges 
protokoll och handlingar, vilket ledde till insamlandet av dokument (t ex 
motioner) och handlingsplaner (t ex miljöplaner). Detta material har 
funnits tillgängligt i respektive kommuns stadsarkiv. I Linköping 
undersöktes materialet mellan 1970 och 2000 och i Helsingborg mellan 
åren 1978 till 2005. Att olika tidsperioder undersöktes beror på att 
processerna inte överensstämde tidsmässigt då Helsingborg införde 
gasdrift betydligt senare än Linköping. Inledningsvis undersöktes senare 
år av respektive tidsintervall. Därefter backade jag ett antal år i arkiven 
för att säkerställa att jag hade hittat initieringsskedet i processerna. Att 
Linköpingsfallet började studeras från 1970 berodde på den förförståelse 
jag fått genom förstudien, där processen började 1976. Genom att ta 1970 
som startår kunde jag säkerställa att diskussionerna i kommunfullmäktige 
inte påbörjats tidigare än 1976. I Helsingborgs kommunfullmäktige 
påbörjades sporadiska diskussioner om alternativa drivmedel, dock inte 
nödvändigtvis för användning i kollektivtrafiken, under den första hälften 
av 1980-talet. Jag övergick då till att studera kollektivtrafiknämndens 
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arkiv, som visade att diskussioner om drivmedelsbyte inleddes 1980 för att 
sedan återkomma några år senare. Därför backade jag ett par år tillbaka i 
tiden i arkivstudierna, till 1978, för att säkerställa initieringsskedet. 
  
I kommunernas stadsarkiv fanns även annat material av relevans för 
avhandlingen. Eftersom de kommunala kollektivtrafikaktörerna i mer-
parten av de studerade tidsperioderna bestod av ett kommunalt bolag i 
Linköping och en kommunal nämnd i Helsingborg, undersökte jag proto-
koll och handlingar från dessa instanser. Detta material fanns diariefört i 
stadsarkivet. Material från trafikhuvudmannen under de sista åren (1999-
2005) i Helsingborgs har funnits tillgängligt i ett eget arkiv där protokoll 
och handlingar från Region Skånes kollektivtrafiknämnd kunde begäras ut 
samt till viss del fanns tillgängligt i elektronisk form.  
 
Dokumentstudierna har även präglats av ett bortfall. Aktörer som deltog i 
policyprocesserna i de båda kommunerna utgjordes till stor del av 
kommunala bolag. Kommunala bolags handlingar omfattas av offentlig-
hetsprincipen enligt ett regeringsbeslut 1993.150 Flera av de bolag jag varit 
i kontakt med har trots detta inte givit mig tillträde till sina arkiv.151 
Trafikbolaget i Linköping såldes 1994, varför handlingar från bolaget 
fanns tillgängliga i stadsarkivet. Huruvida jag har fått tillgång till rest-
erande bolag har skiftat. Länstrafikbolaget i Östergötland, Östgöta-
trafiken, lämnade ut handlingar som kunde vara ”av intresse” för mig – 
men något eget urval av materialet möjliggjordes inte. Energibolaget i 
Linköping, Tekniska verken, lämnade ut visst material som jag kunde gå 
igenom. Detta material var dock av begränsad omfattning. Materialet från 
den nämnd i Helsingborg som var ansvarig för energiverksamheten fram 
till 1992, energiverksstyrelsen, fanns däremot att tillgå i stadsarkivet. 
Även handlingar från Öresundskraft AB, det vill säga energiverket efter 
bolagiseringen 1992, fick jag tillträde till men valde att inte undersöka. 
Det berodde på att endast protokollen från styrelsemötena fanns samlade 
medan handlingarna saknades. Jag bedömde därför, efter att ha studerat 
ett antal sådana protokoll, att materialet inte skulle tillföra något nytt 
utöver bolagets årsredovisningar. För de båda energibolagen har således 
årsredovisningar utgjort betydelsefullt material. De har givit en bild av 
bolagens verksamheter och lyft upp frågor såsom problem och möjligheter 
inom verksamheten. En ytterligare aktör i Helsingborg var det regionala 
renhållningsbolaget Nordvästra Skånes renhållningsaktiebolag (NSR). Jag 
har inte fått tillgång till bolagets arkiv, men däremot skapat en bild av 
biogasutvecklingen genom de rapporter som skrevs av SLU i samband med 

                                                 
150 Prop. 1993/94:48 Handlingsoffentlighet hos kommunala företag 
151 Se t ex debattartikeln ”Kommunala bolag bryter mot lagen” av M. Hyltner & M. 
Velasco i Dagens samhälle 2009-10-15. Författarna begärde ut handlingar från 17 
kommunala bolag, men endast fem av de tillfrågade lämnade ut materialet. 
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ett forskningsprojekt för att ta tillvara deponigas. För att hantera 
bortfallet har jag alltså använt mig av annat material som har beskrivit 
aktörernas verksamhet, såsom årsredovisningar och övriga rapporter. 
 
Under intervjuerna hände det vid några tillfällen att informanterna på 
förhand tagit fram material för att ge eller visa mig. Detta material 
överensstämde huvudsakligen med det insamlade i kommunernas 
stadsarkiv, alternativt innehöll samma uppgifter. Nedan följer en 
förteckning över det insamlade arkivmaterialet: 
 

Linköping Helsingborg 
Kommunfullmäktiges protokoll och 
handlingar 1970-2000 

Kommunfullmäktiges protokoll och 
handlingar 1978-2005 

Trafikbolagets styrelseprotokoll och 
handlingar samt årsredovisningar 
1975-1993 

Kollektivtrafiknämndens/tekniska 
nämndens152 protokoll och 
handlingar 1978-2005 

Energibolagets årsberättelser 1970-
1998 

Energiverkens årsberättelser 1982-
2005 

Diverse handlingar från 
energibolaget 

Energiverksstyrelsens protokoll och 
handlingar 1983-1991 

Diverse handlingar från 
länstrafikbolaget 

Protokoll och handlingar från 
trafikhuvudmannen 1999-2007 

 
 
Betydelsen av dokumentstudierna har skilt sig åt mellan de två fallen. I 
Linköping har tillgången till dokument varit relativt begränsad, medan 
skriftligt material utgjort den största delen av det empiriska underlaget i 
Helsingborg. Det har medfört att en tidsmässigt mer detaljerad bild av 
processen i Helsingborg kunnat urskiljas. Det skriftliga materialet 
avspeglar även en diskrepans mellan processerna. I Linköping var miljö-
anpassning av kollektivtrafiken en fråga som diskuterades i kommun-
fullmäktige, medan kommunfullmäktige i Helsingborg hade en mycket 
svag koppling till processen. I Helsingborg fördes diskussionerna 
huvudsakligen i den nämnd som var ansvarig för kollektivtrafiken, där en 
gedigen dokumentation fördes om val och överväganden mellan olika 
drivmedel. Det skriftliga materialet har därmed haft olika betydelser i 
fallstudierna. Materialet har visat vilka beslut som fattades och när, men 
har i många fall också bidragit till att ge en bild av vilka aktörer, 
problembilder och intressen som cirkulerat i processerna.  
 

                                                 
152 För tydligare redogörelse av de olika nämnderna i Helsingborg som ansvarade för 
kollektivtrafik, läs vidare på s 120 
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Intervjustudien 
 
Förutom dokumentstudier genomfördes kvalitativa intervjuer i Linköping 
och Helsingborg. Begreppet kvalitativ intervju syftar huvudsakligen till 
ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer, vilket skiljer sig från 
strukturerade intervjuer som ofta används i kvantitativa studier där 
forskaren genom färdigformulerade frågor strävar efter att kvantifiera 
intervjusvaren. En helt ostrukturerad intervju kan i vissa fall liknas vid 
ett vanligt samtal där forskaren ställer en enda fråga för att sedan låta 
den intervjuade svara fritt. En semistrukturerad intervju innebär istället 
att forskaren har ett antal teman formulerade i en intervjuguide som han 
eller hon vill ha svar på under intervjun.153 En väsentlig skillnad mellan 
kvalitativa och strukturerade intervjuer ligger i själva syftet med 
intervjun. En kvalitativ forskningsintervju definieras av Kvale som 
 

[E]n intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 
mening.154 

 
Svaren från kvalitativa intervjuer ska alltså inte jämföras kvantitativt, 
utan det är individers tolkningar av ett visst ämne står i fokus. Den 
intervjuade individen, informanten,155 och dennes tankar, föreställningar 
och tolkningar är därmed centrala att fånga upp genom intervjuerna.  
 
Jag valde att kombinera intervjuer och arkivstudier. Det skriftliga 
materialet har visat vilka beslut som fattats när. Det muntliga materialet 
har snarare bidragit till att förklara hur och varför aktörer agerat i 
processerna. I intervjuerna har aktörer beskrivit intressen, drivande 
aktörer, problem och lösningar. Jag vill dock betona att det är 
informanternas egna bilder av förloppen som framkommer i intervjuerna. 
Informanterna är inte objektiva ”vittnen” vars utsagor oproblematiskt kan 
användas för att återskapa en del av verkligheten; informanterna återger 
berättelser utifrån egna perspektiv, tolkningar och minnesbilder av 
processerna. Därmed studerar jag inte processen som sådan i respektive 
kommun. Det jag studerar är tolkningar av processer, grundade i 
intervjuer och dokument.  
 
Policyprocesser utspelas ofta, enligt Sabatier, under en tidsperiod om-
fattande åtminstone ett decennium.156 De processer jag studerar sträckte 
sig över flera decennier. En stor risk finns att informanternas berättelser 

                                                 
153 Bryman, A., 2002. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi, s 299-301 
154 Kvale, S., 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s 13 
155 Se t ex Kvale 1997, s 197-199 och Esaiasson m.fl. 2004, s 253-254 
156 Sabatier 1999, s 3  
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är efterhandskonstruktioner, påverkade av selektiva minnesbilder. Hur 
minns informanter ”lyckade” projekt jämfört med ”misslyckade”? Hur 
framhäver man, eller undviker att framhäva, sin egen roll i relation till 
dessa? Ett relevant problem är vilka minnesbilder informanter har av det 
inträffade. Vad minns informanter av något som hänt då många år 
passerat? För policyprocesser som ligger långt tillbaka i tiden kan man, 
enligt Wihlborg, med arkivmaterial som komplement kontinuerligt bygga 
upp en bild av processen genom kombinationen av dessa två metoder.157 
Ett sätt att hantera detta är alltså att använda sig av olika metoder för att 
studera fallen ur flera aspekter. Jag kommer att diskutera detta och hur 
jag gått tillväga för att hantera sådana problem i ett särskilt avsnitt om 
källkritiska överväganden nedan.  
 
Frågan om vad informanter minns är således mycket relevant. ”Jag minns 
inga årtal, men jag minns processen” sa en informant i samband med 
intervjun. Detta kan sägas överensstämma med många informanter. 
Variationerna mellan vad informanter minns beror rimligen på förmågan 
att minnas – men också vilka roller de hade i processerna och hur 
engagerade de var i dem. Informanterna deltog i processerna på olika sätt. 
Vissa var mycket inblandade i stora delar av processen medan andra hade 
en begränsad tillgång till processerna. Samtidigt är det också viktigt att 
betona att de berättelser som framkommit under intervjuerna alltid är 
informanternas rekonstruktion av processerna.158 Det intervjuerna har 
givit är framför allt en översiktlig bild av processen ur olika informanters 
perspektiv. Detaljerade berättelser om aktörers ageranden har varit säll-
synta. Då avhandlingen fokuserar på just aktörer, intressen och problem-
definitioner i processerna överensstämmer detta med intervjumaterialet 
då övergripande bilder av dessa faktorer tagits upp av informanterna 
utifrån deras roller och tolkningar.  
 
Urval av informanter 
 
Vid kvalitativa intervjuer vill forskaren huvudsakligen komma åt 
människors uppfattningar och tolkningar av olika fenomen. Urvalet av 
informanter får därmed inte karaktären av att skapa representativitet, 
utan handlar snarare, som Esaiasson med flera skriver, om att ”fånga in 
relevanta tankevärldar”.159 Vilket urval kan man då använda sig av för att 
komma åt sådana ”relevanta tankevärldar”?  
 

                                                 
157 Wihlborg 2000, s 23 
158 Se även Eriksson, E., 2004. Stockholm med modernismen i centrum: Cityomdaningen 
ur ett aktörs- och ett mediaperspektiv. Diss. Stockholm: Univ., s 42-43 
159 Esaiasson m.fl. 2004, s 286 
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Jag valde att använda mig av ett så kallat snöbollsurval. Urvalsmetoden 
innebär att intervjuaren genomför ett fåtal intervjuer där informanterna 
ombeds nämna andra relevanta personer att intervjua för studien, vilka i 
sin tur får göra samma sak. Urvalsprocessen där allt fler informanter 
intervjuas kan liknas vid en snöboll som kontinuerligt växer i storlek. 
Fördelen med metoden är att det är en möjlighet att komma åt de personer 
som var aktiva inom det område man studerar, vilket kan vara svårt att 
göra enbart genom exempelvis dokument. Nackdelen ligger bland annat i 
en risk att informanter kan nämna andra individer som delar deras 
uppfattningar om det studerade. Det kan leda till att en differentiering i 
urvalet går förlorad, och en rad intervjuer med personer som delar samma 
syn på fenomenet som undersöks genomförs.160 För att undvika detta har 
jag även utgått från skriftligt material som visat vilka aktörer som deltog i 
processerna. Den huvudsakliga delen av de informanter som valdes ut har 
dock omnämnts av andra informanter såväl som i skriftligt material, vilket 
indikerar att de varit relevanta att intervjua.  
 
Jag inledde intervjustudien med att göra intervjuer med ett antal 
nyckelaktörer, informanter som i sina roller som exempelvis verkställande 
direktörer för energibolag, trafikbolag etcetera, kunde betecknas som 
relevanta informanter. Detta inledde snöbollsurvalen där informanter, 
huvudsakligen politiker och tjänstemän inom kommunala organ 
(exempelvis kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, miljönämnden, 
energibolag, trafikbolag) successivt valdes ut. Sammantaget genomfördes 
35 intervjuer, varav 18 i Linköpingsfallet och 15 i Helsingborgsfallet. 
Därtill genomfördes intervjuer med ytterligare två aktörer, varav en var 
tjänsteman på en statlig myndighet och den andra företrädde 
intresseorganisationer och deltog i båda processerna. Det fanns också ett 
fåtal personer som kontaktades men avböjde att delta i en intervju 
alternativt inte svarade på förfrågan. Flera av dessa personer hade varit 
relevanta att intervjua, men avböjde på grund av till exempel sjukdom 
eller tidsbrist. Jag har hanterat detta genom att i de fall där det varit 
möjligt intervjua en annan person som liksom den person som avböjt varit 
delaktig på ett liknande sätt i processen.  
 
En individ, skriver Ellegård och Nordell, är en odelbar helhet som spelar 
olika roller och växlar mellan dessa beroende på sammanhang.161 Hur 
individer antar olika roller är en väsentlig fråga i denna studie. Inte sällan 
har informanter haft flera olika roller. Politiker har haft varierande 
uppdrag och tjänstemän har haft olika befattningar. Jag uppfattar att 

                                                 
160 Esaiasson m.fl. 2004, s 212; Denscombe, M., 2007. The good research guide for small-
scale social research projects. Maidenhead: Open University Press, s 17-18 
161 Ellegård, K. & Nordell, K., 1997. Att byta vanmakt mot egenmakt: Självreflektion och 
förändringsarbete i rehabiliteringsprocesser. Stockholm: Johansson & Skyttmo, s 25 
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informanter inte tenderat att skilja mellan sina respektive roller utan 
snarare diskuterat övergripande kring processerna. En ytterligare aspekt 
av aktörers olika roller är frågan om hur informanter bör benämnas i 
analysen. Jag har utgått från den befattning som en informant haft under 
den huvudsakliga delen av processen där han/hon varit aktiv och 
konsekvent benämnt honom/henne utifrån det. Det medför emellertid att 
informanter som antagit flera olika roller enbart benämns utifrån en av 
dem. Jag har hanterat detta genom att även beskriva aktörernas roller och 
förändrade befattningar i analysen. Vilka befattningar informanter haft 
beskrivs mer utförligt i referenslistan. De informanter som intervjuats och 
deras befattningar visas i tabellerna nedan. 
 
 
LINKÖPINGSFALLET Politiker  Tjänstemän 
Energibolag -Energibolagets 

styrelseledamot 
Wetterling (MP) 
  

-Energibolagets vd 
Öberg 
-Värmeverkschefen 
Carlsson 
-Projektledaren Carlson 
-VA-verkets 
produktchef Hansson 
-Projektledaren 
Hammarstedt 

Trafikbolag samt 
länstrafikbolag 

-Trafikbolagets 
styrelseledamot 
Brimalm (M) 

-Trafikbolagets 
personalchef 
Wollenweber 
-Trafikbolagets vd 
Hofvendahl 
-Länstrafikbolagets vd 
Arnrup 

Kommunala 
politiker och 
förvaltnings-
tjänstemän 

-Trafikbolagets 
styrelseledamot 
Brimalm (M) 
-Kommunfullmäktige-
ledamoten Danielsson 
(C) 
-Energibolagets 
styrelseledamot 
Wetterling (MP) 
-Kommunalrådet 
Johnsson (S) 

-Planeringschefen 
Karlsson 
-Trafikplaneraren 
Wramborg 
-Miljöchefen 
Danielsson 
-Miljöchefen Johansson 

Övriga  -Konsulten Ekelund 
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HELSINGBORGSFALLET Politiker  Tjänstemän 
Renhållningsbolag - Tekniska nämndens 

ordförande Nilsson (S) 
- Kommunalrådet 
Aldegren (S) 

- Renhållningbolagets 
vd Lewis-Jonsson 
- Renhållningsbolagets 
avdelningschef Eken- 
Södergård 

Energiverk - Energiverksstyrelsens 
ordförande Anderberg 
(M)  

- Energiverkschefen 
Diné 
- Driftschefen 
Göransson 
- Produktchefen 
Bäckström 

Kommunala 
politiker och 
förvaltnings-
tjänstemän 

- Energiverksstyrelsens 
ordförande Anderberg 
(M) 
- Tekniska nämndens 
ordförande Nilsson (S) 
- Kommunalrådet 
Aldegren (S) 

- Biträdande 
miljöchefen Ingers 

Kollektivtrafik-
nämnd, operatör och 
trafikhuvudman 

- Kollektivtrafik-
nämndens ordförande 
Norén (S) 

- Chefen för Swebus i 
Helsingborg, 
Danielsson 
- Trafikverksdirektören 
Lång 
- Marknadsföraren 
Iverdal 
- Trafikutvecklaren 
Sörensson 

VA-verk  - VA-verksmaskinisten 
Johansson 

 
 
ÖVRIGA   Politiker  Tjänstemän 
  - TFB:s 

programansvarige 
Thörnblom 
- Konsulten Persson 

 
 
Som tabellerna ovan visar skiljer sig de båda fallstudierna åt rent 
organisatoriskt. Motsvarigheten till det biogasproducerande energibolaget 
i Linköping (som även ansvarar för VA, avfallshantering med mera) består 
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av tre aktörer i Helsingborg, nämligen energiverket, VA-verket och ren-
hållningsbolaget.  
 
Genomförandet av intervjustudien 
 
Intervjuförfarandet började med att jag kontaktade en informant, oftast 
via telefon och i vissa fall genom e-post, för att berätta om studiens syfte 
och fråga om personen ville vara med på en intervju. Då informanten 
tackat ja skickade jag e-post innehållandes en presentation av mig och 
avhandlingens syfte samt en bekräftelse av tid och plats där intervjun 
skulle äga rum.  
 
Intervjuerna var till sin karaktär semistrukturerade, vilket betyder att jag 
använde mig av en intervjuguide med ett antal teman jag ville gå igenom 
under intervjun. En flexibilitet var dock nödvändig i intervjusituationen då 
nya, oförutsedda spår inte sällan dök upp. Intervjuguiden utarbetades 
efter avhandlingens syfte och frågeställningar, men skilde sig åt beroende 
på vem informanten var. En del av förberedelserna för respektive intervju 
var att urskilja specifika frågor till den person jag skulle möta, vilket 
medförde uppdateringar av intervjuguiden. I princip var det dock samma 
teman som återkom under samtliga intervjuer, exempelvis ”aktörer och 
drivkrafter” och ”införande av biogas”.162 I synnerhet de första intervjuerna 
i respektive fallstudie var mycket explorativa till sin karaktär. Då en 
förförståelse av fallen kontinuerligt skapades genom intervjuer och 
dokument blev intervjuerna mindre explorativa. 
 
Intervjuerna i Linköpingsfallet skedde i två omgångar. Den första 
omgången var inom ramen för den förstudie som genomfördes våren 2007 
(se ovan). Den andra omgången utfördes våren 2009. Intervjuerna i 
Helsingborgsfallet skedde hösten 2009. Av 35 intervjuer skedde fem per 
telefon, en i Linköpingsfallet och resterande i Helsingborgsfallet. Fördelen 
med telefonintervjuerna har varit att få tillfälle till samtal med 
informanter som av tidsmässiga eller geografiska skäl varit svåra att få till 
ett möte med, men nackdelen har varit att de tenderade att bli kortare än 
övriga intervjuer då det var svårare att fördjupa sig i svaren och ställa 
följdfrågor. Vid flera tillfällen har jag återkommit via telefon eller e-post 
till vissa informanter för förtydliganden eller kompletterande frågor. 
Intervjuerna varade vanligtvis mellan 30 och 90 minuter. I 
Linköpingsfallet tenderade intervjuerna att bli längre, medan de i 
Helsingborgsfallet snarare höll sig omkring 30-40 minuter. Det kan 
förklaras med att Linköpingsfallet genomfördes tidigare än Helsingborg. 
Då intervjuerna i Helsingborg påbörjades hade jag en tydligare bild av 

                                                 
162 Exempel på intervjuguide finns som bilaga 
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studiens syfte och frågeställningar, vilket kan ha medfört mer mål-
medvetna frågor och färre sidospår i intervjuerna. 
  
Samtliga intervjuer har spelats in efter att informanterna tillfrågats om 
detta. Intervjuerna har sedan transkriberats. I ett flertal intervjuer kom 
dock informanterna in på sidospår som saknat betydelse för studien, 
exempelvis tekniska beskrivningar av bussar och bränslen. Sådana delar 
av intervjuerna har inte transkriberats. Vid ett fåtal inspelningar blev 
ljudkvaliteten stundvis mycket dålig på grund av bullriga miljöer eller 
tekniska problem med bandspelaren. Jag har i så stor utsträckning som 
möjligt transkriberat även dessa delar, men här, liksom vid övriga 
intervjuer, fungerade också anteckningar som ett komplement till 
inspelningen. 
 
Etiska ställningstaganden i intervjustudien 
 
Inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning finns fyra 
grundläggande etiska principer: Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.163 I detta avsnitt kommer jag 
att beskriva vilka etiska ställningstaganden som gjorts i studien och hur 
de relaterar till dessa fyra principer. 
 
Det första, informationskravet, betyder att forskaren måste informera ”de 
av forskningen berörda”, det vill säga informanterna, om forskningens 
syfte. Som nämndes ovan har jag vid den första kontakten med 
informanterna informerat om avhandlingens syfte och anledningen till att 
jag vänt mig till honom/henne. Detta har också upprepats i bekräftelsen av 
intervjun som skett genom e-post. Syftet har också beskrivits innan 
intervjun påbörjats. Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att 
deltagaren i studien ska ge samtycke till att delta. Det betyder också att 
deltagarna ska kunna avbryta sin medverkan under exempelvis en 
intervju. Vid intervjuerna har även ett annat slags samtycke krävts, 
nämligen för inspelning av intervjuerna. Samtliga intervjuer har därmed 
spelats in efter att informanterna tillfrågats och givit sitt samtycke till 
detta. Konfidentialitetskravet betyder att konfidentialitet ska möjliggöras. 
I intervjustudien har en fråga att ta ställning till varit hur informanterna 
ska presenteras i avhandlingen. De flesta informanter som deltagit har 
intervjuats i sina yrkesroller, vilket också kan ha påverkat att ingen, vid 
förfrågan, har begärt att få vara anonym i avhandlingen. Under vintern 
2009, då de intervjuer som varit inplanerade i båda kommunerna var 
genomförda och transkriberade, skickades brev alternativt e-post till 
samtliga informanter ut. I brevet berättade jag hur jag tänkt presentera 
                                                 
163 Vetenskapsrådet, 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet, s 5-14 
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informanten i framställningen av det empiriska materialet (exempelvis 
energibolagets vd Öberg) samt i referensförteckningen och frågade dels om 
informanten ville vara anonym i texten och dels om han/hon ville se 
intervjuutskriften för ytterligare kommentarer. Ingen önskade att få vara 
anonym, men ett flertal informanter ville se intervjuutskriften. Två 
personer gjorde därefter förtydliganden till utskrifterna och ett par andra 
korrigerade missuppfattningar gällande namn. Dessa förtydliganden 
handlade främst om att korrigera årtal eller tekniska detaljer och 
förändrade således inte analysen av intervjuerna. De informanter som 
önskade se intervjuutskriften informerade jag även om att skriftspråk 
skulle användas vid citering. Därtill önskade sammanlagt fem personer att 
få se hur intervjun använts i analysen. Efter att ha skickat de textavsnitt 
där respektive intervju användes till dessa informanter sommaren 2011, 
hörde en av dem av sig för att föreslå ändringar i texten. Det rörde sig om 
smärre förtydliganden och påverkade inte texten i sin helhet. Det 
avslutande kravet, nyttjandekravet, innebär att de insamlade uppgifterna 
endast får användas för forskningsändamål.164 
 

Analys av material 

 
Forskningsprocessen kan vid en första anblick ge intrycket av att utgöra 
en linjär process där fastställda frågeställningar och vald teori används för 
att analysera det empiriska materialet. Ofta beskrivs den dock som en 
hermeneutisk spiral där forskarens förförståelse av det teoretiska och 
empiriska materialet kontinuerligt leder till nya tolkningar och frågor – 
nya perspektiv, teoretiska begrepp eller komplettering av ytterligare 
empiri som förändrar studiens utgångspunkt.165 I studien har den 
teoretiska ansatsen specificerats under processens gång, samtidigt som 
avhandlingens syfte och frågeställningar preciserats.  
 

Källkritiska överväganden 
 
Vid analysen av materialet uppkommer frågan om källkritiska 
överväganden. Såväl skriftligt som muntligt material bör värderas utifrån 
källkritiska kriterier. Dokument som har använts har dock utarbetats i 
anslutning till den händelse de beskriver, medan intervjuerna har skett i 
efterhand. Inom den historiska källkritiken har fyra principer utarbetats. 
Den första av dessa handlar om äkthet, det vill säga källan ska helt enkelt 
inte vara en förfalskning av det den utger sig för att vara. Det andra 
                                                 
164 Vetenskapsrådet 2002, s 5-14 
165 Alvesson, M. & Sköldberg, K., 2009. Reflexive methodology: New vistas for qualitative 
research. Los Angeles: SAGE, s 4, 92 
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kriteriet, tidssamband, innebär att en källa som är samtida är mer 
trovärdig än en som inte är det. Oberoende utgör det tredje kriteriet och 
betyder att källan som används inte ska vara påverkad av någon annan. 
Avslutningsvis är tendensfrihet ett kriterium som innebär att källan inte 
får vara partisk och påverkas av egna intressen.166 Vad betyder dessa 
källkritiska kriterier för analysen av materialet och hur har jag hanterat 
detta? 
 
Det första kriteriet, äkthet, har jag inte haft anledning att ifrågasätta i 
materialet. Det tredje kriteriet, oberoende, innehåller en distinktion 
mellan primär- och sekundärkällor. Primärkällor är ursprungskällan och 
sekundärkällan har på något sätt traderats, överförts. En informant som 
under en intervju berättar om något som han eller hon inte själv upplevt 
utan fått höra av någon annan kan därmed tolkas som en sekundärkälla, 
vilket uppfattas som mindre trovärdigt än en primärkälla. Under 
intervjuerna har informanter intervjuats som jag har tolkat som 
primärkällor, det vill säga aktörer som var delaktiga i den process som 
studeras. Det sista kriteriet, tendensfrihet, har dock problematiserats i 
större utsträckning i analysen av intervjuerna. Politiker som intervjuats 
kan exempelvis hävda att just dennes parti varit drivande i en viss fråga. 
Enligt Thurén är en källkritisk regel gällande just tendentiösa källor att 
man ”[…] ur en ensamstående källa utan tendens kan tro på huvuddragen, 
men en ensamstående tendentiös källa anses vara helt värdelös”.167 För att 
en uppgift från en tendentiös källa ska anses trovärdig måste den därför 
kompletteras med en källa som saknar tendens, alternativt har en motsatt 
tendens. Detta har hanterats dels i jämförelsen med andra intervjuer, och 
dels i jämförelse med skriftligt material. Då en bild av processerna i de 
båda kommunerna successivt byggts upp med hjälp av materialet 
möjliggörs ifrågasättande av uppgifter. Detta sker dock även under 
intervjuerna, då utsagor direkt kan ifrågasättas genom att informanterna 
fått beskriva på vilket sätt de uppfattar att de varit drivande och på det 
sättet fått tydliggöra sina uttalanden.  
 
Det kriterium som varit mycket väsentligt för analysen av just 
intervjuerna har varit tidssamband, det vill säga kravet om samtidighet. 
Thurén hävdar att ”[…] ju mer detaljerad kunskap vi söker, desto striktare 
måste samtidighetskravet upprätthållas”.168 Kriteriet handlar bland annat 
om att ifrågasätta vad en person kan minnas om en händelse då en lång 
eller kort tid passerat sedan det inträffade. Det handlar också om att den 
egna rollen i händelsen kan framställas i bättre dager när man blickar 
bakåt. Detta kan också sammankopplas med tendenskriteriet ovan, då 

                                                 
166 Thurén, T., 1997. Källkritik. Stockholm: Almqvist & Wiksell, s 11-78 
167 Ibid., s 64 
168 Ibid., s 26 
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politiker kan ”minnas” hur just deras parti varit drivande i en viss fråga. 
Man kan också ifrågasätta inte bara vad informanter minns – utan också 
det de inte minns. Detta har också uttryckts i intervjumaterialet, då 
”misslyckade” satsningar såsom exempelvis etanolinförandet i Helsingborg 
inte diskuterats av informanter. På samma sätt som politiker ibland minns 
sin egen roll kan man kontra detta med tjänstemän som många gånger 
inte vill framhålla sig själva som drivande. Detta kan ha sin förklaring i en 
föreställning om politiker som drivande beslutsfattare och tjänstemän som 
neutrala verkställare.  
 
Kravet om samtidighet, menar Thurén, har dock modifierats. Huruvida 
människor minns sådant som inträffat långt tidigare är mycket 
individuellt. Glömskan inträffar mest strax efter en händelse, men det som 
en person sedan minns är också sådant som han eller hon minns under en 
lång tid framöver. Minnet beror också på intresset en person har för den 
aktuella händelsen.169 Att använda intervjuer i retrospektiva studier kan 
relateras till oral history, muntlig historia. Oral history utvecklades 
huvudsakligen som ett demokratiskt projekt och syftade till att tillvarata 
sådana delar i historien som tidigare varit förbisedda. Det har bland annat 
medfört studier som syftar till att genom intervjuer studera individer och 
grupper i samhället som inte representerats i historieskrivningen, det vill 
säga ämnesområden som annars inte skulle kunna studeras närmare.170 
Min studie är inte historisk och fokuserar inte på sådana frågor som oral 
history traditionellt studerat. Icke desto mindre berör den ändå ett område 
som utan intervjuer hade varit mycket svårstuderat. Processerna hade 
kunnat urskiljas genom arkiv- och mediematerial, men en förklaring till 
processerna avseende aktörers intressen och problemdefinitioner hade 
varit mycket svårt att ge utan intervjumaterialet.  
 
Frågan om hur analysen av intervjumaterialet har kopplats till 
källkritiska kriterier kan också relateras till studiens validitet. Har jag 
genom intervjuerna undersökt det jag avsett att studera? Enligt Silverman 
är ett sätt att säkerställa validiteten i kvalitativa studier att använda sig 
av metodtriangulering.171 Detta sammanfaller även med mitt sätt att 
hantera kravet på samtidighet. Det betyder att uppgifterna från muntliga 
källor i största mån försökt styrkas genom skriftliga källor. Samtidigt 
finns det många gånger en diskrepans mellan dokument och intervjuer 
beroende på att dokument kan vara kortfattade och innehålla uppgifter om 
vilka beslut som fattats när och av vilka aktörer medan intervjuer snarare 

                                                 
169 Thurén 1997, s 30-33 
170 Thompson, P., 2006. ”The voice of the past: Oral history” i R. Perks & A. Thomson 
(red.) The oral history reader. London: Routledge, s 25-31 
171 Silverman, D., 2006. Interpreting qualitative data: Methods for analyzing talk, text 
and interaction. London: SAGE, s 290-292 
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beskriver aktörers strategier, överväganden och intressen. Vilket beslut 
som fattades 1995 kan informanter ha svårt att minnas – men vilka 
övergripande intressen de hade i processen finns dock tydligare 
minnesbilder av. Det betyder också att dokumenten möjliggör en mer 
detaljerad skildring av processerna. Därtill är det även viktigt att 
framhålla att det främst varit övergripande minnesbilder av aktörers 
intressen som eftersträvats i intervjuerna. Informanterna har till stor del 
beskrivit sina översiktliga minnesbilder – ”vi hade ett problem med”, ”vi 
hade ett intresse av” – snarare än detaljerade händelser i processerna. 
 

Tolkning och kodning av intervjuer och dokument 
 
Jag inledde analysen av materialet med att läsa igenom och mycket 
kortfattat sammanfatta samtliga intervjuutskrifter och dokument. 
Därefter bearbetade jag materialet utifrån två olika aspekter. För det 
första sorterades materialet ur en tidsmässig aspekt. Det handlade om att 
urskilja vilka tidsperioder och vilka förlopp som respektive informant gav 
uttryck för under intervjuerna. Förstudien av Linköpingsfallet genererade 
slutsatser som bidrog till en förförståelse av processerna. Inhämtande av 
ytterligare skriftligt och muntligt material samt närläsning av detta 
stärkte förståelsen: I Linköpingsfallet urskilde jag inte en enhetlig process, 
utan snarare ett spretigt förlopp bestående av fyra brytpunkter eller delar. 
Dessa olika delar av processen utspelade sig under olika tidsperioder och 
arenorna för dem skilde sig delvis åt. Den första delen handlade om tidiga 
diskussioner om byte av drivmedel, det vill säga valet att faktiskt välja ett 
annat bränsle än diesel i tätortsbussarna. Den andra kretsade istället 
kring processer gällande gas i energibolaget. Den tredje handlade om 
införande av biogas på prov och den avslutande om slutligt beslut om 
storskaligt biogasinförande. Liknande delar av processen återfann jag i 
Helsingborgsfallet, med skillnaden att det pilotförsök med biogas som 
genomfördes i Linköping under samma tidsperiod utgjordes av försök med 
etanol- och RME- bussar i Helsingborg. Ett första steg för att analysera det 
empiriska materialet var således att skapa en bild av helheten såväl som 
brytpunkterna i de förlopp som ägt rum i kommunerna.  
 
För det andra genomfördes en kodning av materialet. Att koda intervjuer 
och dokument är huvudsakligen en metod för att kunna organisera ett 
empiriskt material. Samtidigt, skriver Coffrey och Atkinson, återspeglar 
kodningen av materialet våra analytiska reflektioner kring detta.172 
Kodningen av intervjuerna skedde för att hantera såväl som att urskilja 
mönster i informanternas berättelser – det var alltså ett sätt att ”sätta 
                                                 
172 Coffey, A. & Atkinson, P., 1996. Making sense of qualitative data: Complementary 
research strategies. Thousand Oaks, California: SAGE, s 26-27 
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etiketter” på intervjumaterialet. Kodningen inleddes med en öppen 
kodning, det vill säga att efter närläsning av materialet fritt sätta etiketter 
på materialet.173 Den öppna kodningen skedde på ett antal intervjuer, 
varefter dessa etiketter användes på det resterande materialet.174 Det 
betyder att jag i materialet urskilde ett antal olika etiketter, ämnen, som 
kom upp i intervjuerna. Därefter konstruerade jag tematiska kategorier av 
dessa. Kategorierna formades delvis av övergripande teman i 
avhandlingen, såsom aktörer, problemdefinitioner, lösningar och intressen. 
En sådan kategori var bland annat ”AKTÖRER”, som i sin tur bestod av 
ett antal underkategorier, exempelvis ”drivande aktörer”, ”passiva 
aktörer”, ”aktörers intressen”, ”aktörers resurser”. Flera kategorier gick 
oundvikligen in i varandra.  
 
Dokumenten analyserades huvudsakligen genom att frågor ställdes till 
materialet. Till skillnad från intervjuer, som består av informanters 
berättelser om ett flertal olika ämnesområden relaterade till policy-
processerna, kan dokumenten istället ses som kortfattade redogörelser för 
policy; vilka beslut som fattats när och eventuellt av vilka aktörer samt i 
vissa fall vägen fram till beslutet. Dokumenten är sammanfattade i 
efterhand, dock i anslutning till beslutsfattandet. I karaktär och 
omfattning har dokumenten skilt sig åt kraftigt. Vissa dokument, såsom 
exempelvis utarbetningen av en kommunal miljöplan, från remissvar till 
beslutsfattande, har givit en god bild av problemdefinitioner, aktörer, 
intressen, förslag och beslut som figurerat i processerna. Andra dokument, 
såsom en kort redogörelse för att en aktör uppvaktat politiker med förslag 
om ett drivmedel, genererar snarare nya frågor. Frågor som ställdes till 
det skriftliga materialet var huvudsakligen: Vilket beslut fattades? När? 
Vilka aktörer deltog? Vilka problemdefinitioner framförs? Vilka förslag 
kommer upp? Dokumenten analyserades därefter successivt tillsammans 
med intervjumaterialet. 
 
Efter att materialet i sin helhet hade genomgått en tidsmässig sortering 
samt kodning kunde det bearbetas och analyseras. Genom att materialet 
hade sorterats utifrån tidsmässiga och ämnesmässiga faktorer blev det 
hanterbart. Materialet, såväl det muntliga som det skriftliga, kunde 
därmed vägas mot varandra och likheter och skillnader kunde urskiljas.  
 
 
 

                                                 
173 Svenning, C., 2003. Metodboken: Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. 
Eslöv: Lorenz, s 160-161 
174 Se Fröberg, M., 2010. Teknik och genus i skapandet av gymnasieskolans 
teknikprogram: Översättningar och gränsarbete på tre nivåer. Diss. Linköping: Univ., s 
68-69 
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5 

_____________________________________________ 

Vems idéer blir verklighet? Linköpings in-
förande av biogas i kollektivtrafiken 1976-1996 

 
 
 
Avhandlingens första fallstudie berör policyprocesserna vid övergången till 
biogas i tätortstrafiken i Linköpings kommun. Innan fallstudien av Lin-
köpings kommun tar vid, beskriver jag kortfattat hur energi och kollektiv-
trafik har varit organiserade i kommunen under den studerade perioden. 
Därefter följer en disposition. 
 

Energi och kollektivtrafik organiserat i bolagsform 
 
Linköping är en större stad175 i Östergötland med omkring 144 000 
invånare.176 Kommunala verksamhetsområden av relevans för av-
handlingen, nämligen energi och kollektivtrafik, är organiserade i 
bolagsform. Det kommunalt ägda bolaget Tekniska verken i Linköping AB 
ansvarar bland annat för avfallshantering, VA, fjärrvärme och 
elproduktion.177 I texten kommer Tekniska verken att benämnas som 
energibolaget.  
 
Trafikhuvudman i Östergötland är länstrafikbolaget AB Östgötatrafiken. 
Östgötatrafiken ägs av landstinget i Östergötland samt länets 13 
kommuner.178 Landstinget beställer regional trafik medan kommunerna 
beställer trafik i den egna kommunen av bolaget som i sin tur ansvarar för 
att trafiken utförs.179 I texten kommer Östgötatrafiken att benämnas som 
länstrafikbolaget. I min studie är det inte främst länstrafikbolaget utan 
det kommunala bolaget Linköpings trafik AB (LiTA) som hade ett stort 
inflytande i diskussionerna om drivmedelsbyte. Bolaget fungerade formellt 
som entreprenör åt länstrafikbolaget och utförde kollektivtrafiken inom 
kommunen.180 Bolaget såldes 1992 för att bilda ett gemensamt bolag med 

                                                 
175 Definition enligt Svenska kommunförbundet 2004 
176 Statistiska centralbyrån (SCB), 2010. Årsbok för Sveriges kommuner. Örebro: SCB, s 
87 
177 Tekniska verken 2007. Vardagskraft – Det här är Tekniska verken. Broschyr från 
Tekniska verken  
178 Östgötatrafikens hemsida 2010-11-11 
179 AB Östgötatrafiken 2010. Årsredovisning 2009, s 14  
180 Linköpings kommun, 1992. Årsredovisning 1991, s 82 
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Norrköpings trafik AB. Det gemensamma bolaget fick namnet Norrköping-
Linköpings trafik AB.181 År 1994 såldes bolaget till operatören Näckrosbuss 
AB.182 Jag kommer att benämna LiTA trafikbolaget i texten. 
 

Fallstudiens disposition 
 
Fallstudien består utöver denna introducerande del av fem delkapitel, 5.1 - 
5.5. Det första av dessa utgör en kortfattad och deskriptiv översikt över 
händelseförloppen i Linköping mellan åren 1976-1996. Delkapitlet syftar 
till att ge läsaren en bild av händelserna innan de kommer analyseras. Det 
andra delkapitlet, 5.2, Miljöanpassad kollektivtrafik som lokalpolitisk 
fråga i Linköping, berör tiden 1976-1987. Delkapitlet utspelas huvud-
sakligen i Linköpings kommunfullmäktige där frågan om övergång till 
eldrift började diskuteras. Det följs av delkapitel 5.3, Biogasens väg inom 
energibolaget. Delkapitlet behandlar samma tidsperiod men studerar en 
aktör på en annan arena, nämligen energibolaget. Delkapitel 5.4, Lita på 
biogas! behandlar åren 1988-1994 och lägger fokus på valet av biogas samt 
det pilotförsök som genomfördes under de två sista åren i tidsspannet. Den 
avslutande delen, 5.5, Miljöanpassad kollektivtrafik synonym med biogas, 
undersöker tidsperioden 1994-1996 då beslut fattades om en storskalig 
biogasproduktion samt övergång till biogas i stora delar av den 
kommunala bussflottan. Efter respektive delkapitel 5.2 - 5.5 följer en 
avslutande diskussion där texten sammanfattas och analyseras utifrån de 
teoretiska begreppen från kapitel 3. 

                                                 
181 Linköpings kommun 1993. Årsredovisning 1992, s 78-79 
182 Linköpings kommun 1995. Årsredovisning 1994, s 113 
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5.1 Linköping 1976-1996: Kortfattad beskrivning 
 

 
Under mitten av 1970-talet utarbetades en ny trafikplan i Linköping, 
Trafikplan för staden 1976. Planen behandlade frågor såsom 
trafiksäkerhet, kringfartsleder – men också frågan om trafikens miljö-
påverkan framför allt i tätorten. Ett av de förslag som lyftes fram var 
införandet av trådbuss i centrala delar av staden, där främst 
Trädgårdstorget, en knutpunkt för busstrafiken, uppfattades som 
problematiskt ur miljösynpunkt. Samtidigt som förslaget väcktes i 
trafikplanen, lyftes det även fram i motioner i kommunfullmäktige.  
 
Några år senare, 1984, förändrades diskussionerna om att byta ut 
dieselbussarna med eldrift till att även omfatta andra alternativa 
drivmedel. I kommunens miljöplan från 1984 uttrycktes att en 
förutsättningslös utredning av alternativ skulle genomföras. Under de 
följande åren motionerade även fullmäktigeledamöter om förslag som 
innefattade alternativa drivmedel såsom etanol. Under 1984 inträffade 
även två händelser som fick betydelse i trafikbolaget respektive 
energibolaget. I trafikbolaget fattades beslut om att genomföra ett försök 
med tryckackumulatorer i ett antal stadsbussar, det vill säga införandet av 
en teknik som tog tillvara på bromsenergin i fordonen för att därmed 
minska bussarnas miljöpåverkan. Samma år genomförde energibolaget i 
samarbete med Saab-Scania ett försök med användning av metan som 
fordonsbränsle. Inom energibolaget fanns ett intresse av att både ta 
tillvara på gasen från VA-verket, men även efter att söka och använda sig 
av den så kallade östgötagasen. Samtidigt hade energibolaget ett intresse 
av framställningstekniken för biogas, det vill säga rötning, exempelvis för 
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avfallshantering som också var en del av verksamheten. På flera olika 
arenor inom kommunen väcktes således förslag om andra alternativa 
drivmedel än det tidigare eldriftsförslaget. 
 
Omkring 1988 initierades ett samarbete mellan trafikbolaget och 
energibolaget. Samarbetet kretsade kring ett gemensamt försök med gas i 
kollektivtrafiken. Den gas som var aktuell inledningsvis var östgötagasen i 
väntan på att en naturgasledning skulle dras genom länet. På grund av 
ändrade förutsättningar för naturgasbygget i landet blev det istället 
biogasen från VA-verket som blev aktuell i det förestående försöket. 1990 
sammanställdes även en rapport som trafik- och energibolagen samt 
företrädare för kommunens planeringsenhet genomfört tillsammans med 
TFB. Rapporten redovisade en jämförelse mellan olika drivsystems 
trafikeringskostnader i förhållande till NOx-ekvivalenter. Resultatet 
visade att trådbussar uppskattades leda till störst avgasreduktion men till 
en jämförelsevis hög kostnad. Metan hade väsentligt lägre kostnader, men 
bidrog till lägre avgasreduktioner. Samarbetet kring det så kallade 
biogasprojektet mellan bolagen erhöll ekonomiskt stöd från kommun-
styrelsen 1990. Mellan bland annat trafik- och energibolagen, kommunens 
planeringskontor samt en konsult, planerades således ett pilotförsök med 
biogasbussar. 
 
Diskussionerna om vilket bränsle som skulle införas i tätortsbussarna 
fortsatte och togs bland annat upp inom ramen för Trafikplan 90. I 
trafikplanen lyftes ett flertal alternativ upp, bland annat eldrift som 
sporadiskt hade aktualiserats sedan diskussionernas inledningsskede. 
Efter en motion i fullmäktige utreddes eldriftsalternativet ånyo, för att 
sedan slutgiltigt avskrivas 1992. Trådbussar, i modifierade former, hade 
då diskuterats under 18 år i kommunfullmäktige. 
 
Pilotförsöket med biogas 1992-94 benämndes LiTA på biogas och bestod av 
fem biogasdrivna stadsbussar. Under projektet skedde också en förändring 
i aktörskonstellationen då det kommunala trafikbolaget till en början gick 
ihop med Norrköpings trafikbolag för att sedan helt säljas ut. Det innebar 
att länstrafikbolaget fick en tydligare roll då projektets vidareutveckling 
diskuterades. 
 
Den biogas som använts i pilotförsöket kom från VA-verket och fanns 
endast tillgänglig i begränsade mängder. Energibolaget började emellertid 
undersöka möjligheterna till en storskalig biogasproduktion under 
pilotförsöket. Planeringen inriktades mot att ta emot avfall från det 
närbelägna slakteriet. Avfallet skulle behandlas genom rötning, varpå en 
större mängd biogas skulle produceras. Under 1994 beslutade energi-
bolagets styrelse om behandling av avfall för biogasproduktion. 
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Produktionen planerades ske i ett dotterbolag till energibolaget där även 
aktörer företrädande lantbruk och slakteri fanns representerade.  
 
Energibolaget och länstrafikbolaget presenterade gemensamt ett förslag 
gällande användning och framställning av biogas för kommunstyrelsen. År 
1996 fattade kommunfullmäktige beslut om inrättande av ett delägt 
kommunalt bolag med syfte att behandla avfall för biogasproduktion till 
stadsbussarna. Mellan åren 1997 och 1999 togs omkring 60 gasbussar i 
drift i Linköping, vilket innebar att större delen av stadsbussparken drevs 
med ett alternativt drivmedel. 
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5.2 Miljöanpassad kollektivtrafik som lokalpolitisk 

fråga i Linköping 1976-1987 
 
Detta är det första av fyra empiriska delkapitel där fallstudien av 
Linköpings kommun behandlas. I detta kapitel ligger fokus på hur och 
varför diskussioner om miljöanpassad kollektivtrafik inleddes under 1970- 
och 80-talen. Delkapitlet omfattar åren 1976-1987. 
 

Luftföroreningar i centrum: Vad är problemet? 
 
Under 1970- och 80-talen uppmärksammades höga luftföroreningshalter i 
Linköpings centrala delar. Mer specifikt handlade det om Trädgårdstorget 
i Linköpings stadskärna, där Sankt Larsgatan löper genom de centrala 
delarna av staden. Trafiken vid Trädgårdstorget bestod huvudsakligen av 
kollektivtrafikens bussar.183 Därtill fungerade även Trädgårdstorget som 
knutpunkt184 för stadsbusstrafiken och var en hållplats där bussbyten ofta 
skedde. På hållplatsen Trädgårdstorget hade bussarna uppehållstid, vilket 
innebar att bussarna som skulle infinna sig vid torget en viss tid för att 
sedan köra vidare enligt tidtabellerna.185 Bussarna stod då ofta på 
tomgång.186 
 
Luftföroreningarna uppmärksammades på olika arenor av ett flertal 
aktörer. I ett centralt dokument för inriktningen av den framtida trafiken i 
kommunen, Trafikplan för staden 1976, uppmärksammades luft-
föroreningar på flera håll i centrum.187 Drivmedelsbyte i stadsbussarna på 
grund av dieselbränslets bidrag till luftföroreningar och buller i tätorten 
efterfrågades även i en motion till kommunfullmäktige 1976.188 Under de 
kommande åren förstärktes synen på Trädgårdstorget som utsatt för luft-
föroreningar från olika håll. Luftföroreningshalterna från kollektivtrafiken 

                                                 
183 Intervju, kommunalrådet Johnsson (S) 2009-03-03 
184 Jag benämner Trädgårdstorget som ”knutpunkt” för stadsbusstrafiken och menar 
med det att torget fungerade som en central hållplats för stadsbussarna eftersom det var 
ett mål eller byteshållplats för många resenärer.  
185 Intervju, trafikplaneraren Wramborg 2009-02-03 
186 Intervju, trafikplaneraren Wramborg 2009-02-03; trafikbolagets personalchef 
Wollenweber 2009-01-21 
187 Diskussioner om trafikens miljöpåverkan avseende bland annat luftföroreningar och 
buller fördes i Trafikplan för staden 1976 där även förslag om trådbussar presenterades. 
Det bör dock betonas att trafikplanen inte huvudsakligen handlade om 
kollektivtrafikens miljöpåverkan. En central aspekt i trafikplanen var avlastningen av 
trafik genom centrala staden genom kringfartsleder. (Se t ex Linköpings kommun 1977. 
Trafikplan för staden 1976. ”21. Sammanfattning”, s 37-39.) 
188 Motion om utredning angående eldrivna fordon, av O. Petri & J-E Kroon (FP), 1976-
04-13. Dnr 1976.278 



Fallstudien i Linköpings kommun 

67 
 

i centrala staden uppmättes bland annat av hälsovårdsbyrån. 
Mätningarna visade på höga kväveoxidhalter på Sankt Larsgatan.189 
Frågan om luftföroreningssituationen lyftes även i ett senare miljöpolitiskt 
handlingsprogram. Enligt miljöprogrammet skulle kommunen sträva efter 
att begränsa luftföroreningarna i så stor utsträckning som var tekniskt och 
ekonomiskt möjligt. Trädgårdstorget beskrevs som särskilt utsatt ur 
luftföroreningssynpunkt: 
  

Miljösituationen omkring Trädgårdstorget bör ägnas speciell 
uppmärksamhet. Vid Trädgårdstorget har busstrafiken tillåtits 
öka markant utan att konsekvenserna ur luftvårdssynpunkt 
följts upp.190 

 
Enligt konsulten Ekelund, som senare blev projektledare för biogasförsöket 
(se delkapitel 5.3) handlade miljösituationen i centrala Linköping inte 
enbart om luftföroreningar av typen kväveoxider. Även partiklar uppmärk-
sammades. Miljösituationen i centrum fick därmed, enligt konsulten, en 
speciell karaktär och väckte uppmärksamhet just eftersom den var synlig 
för omgivningen.191 
 
Luftföroreningar i centrum uppmärksammades således som problematiskt, 
men vad uppfattades som orsaken bakom dessa? Jag urskiljer två olika 
problemdefinitioner. Den första utgick från att de lokala luft-
föroreningarna orsakades av bussarnas dieselanvändning. Enligt den 
problemdefinitionen var luftföroreningarna ett resultat av dieseloljan, det 
bränsle som bussarna drevs med. Som visades i kapitel 2 
uppmärksammades trafikens miljöpåverkan kraftigt under 1970-och 80-
talen. Bensin- och dieselavgasers inverkan på miljö och hälsa 
problematiserades bland annat i Bilavgaskommitténs samt Cancer-
kommitténs slutbetänkanden under tidigt 1980-tal. Det fanns således, 
vilket även informanter såsom exempelvis konsulten Ekelund fört fram, 
nationella diskussioner om just dieselavgaser under den här tidsperioden: 
 

Dieseln var bannlyst.192 
 
Den andra problemdefinitionen handlade inte om själva dieselbränslet 
utan istället om att luftföroreningarna berodde på den koncentration av 
                                                 
189 Miljökontoret (hälsovårdsbyrån) genomförde även beräkningar för att undersöka 
busstrafikens kväveoxidutsläpp i olika delar i centrala Linköping 1982 som visade att 
det var Sankt Larsgatan som hade högst nivå av kväveoxider från dieselavgaserna från 
bussarna. (Linköpings kommun 1982 [a]. Beräkning av emissionen av kväveoxider, NOx, 
från busstrafiken i Linköpings innerstad under 1982) Se även intervju med miljöchefen 
Danielsson 2009-01-27 och med trafikplaneraren Wramborg 2009-02-03 
190 Linköpings kommun 1982 [b]. Miljöpolitiskt handlingsprogram, s 21-22 
191 Intervju, konsulten Ekelund 2009-01-23  
192 Ibid. 
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bussar som förelåg vid Trädgårdstorget. Att Trädgårdstorget fungerade 
som samlingsplats för stadsbusstrafiken medförde för det första att ett 
stort antal bussar uppehöll sig vid torget samtidigt och för det andra att 
uppehållstiden, den tid då bussen står stilla på hållplatsen för av- och 
påstigning, blev jämförelsevis lång. Dessutom tenderade bussarna att stå 
på tomgång.193 Mängden bussar på en geografiskt liten area resulterade i 
buller och avgaser som upplevdes som störande och försämrade 
luftkvaliteten. Denna problemdefinition fick också ett visst utrymme i de 
lokalpolitiska diskussionerna under 1970- och 80-talen. Ett flertal olika 
åtgärder för att förbättra trafiksituationen vid Trädgårdstorget genom-
fördes. Det handlade exempelvis om att länsbussarna, som passerade 
Trädgårdstorget men hade en annan busscentral, flyttades från torget. 
Åtgärder vidtogs för att minska tomgångskörningen vid Trädgårdstorget. 
Flera busslinjer togs bort från torget.194 Denna problemdefinition, det vill 
säga att det problematiska låg i själva den koncentrerade trafiksituationen 
med kollektivbussar vid Trädgårdstorget, sammankopplades med 
planeringsrelaterade och logistiska lösningar.195 Samtidigt fanns det dock, 
enligt trafikplaneraren Wramborg, ett motstånd mot att flytta bort 
bussarna från Trädgårdstorget, eftersom det riskerade att få negativa 
konsekvenser för kollektivtrafiken. Att inte låta Trädgårdstorget i 
stadskärnan fungera som knutpunkt för busstrafiken antogs leda till 
försämrade förutsättningar för resenärerna. Flyttandet av denna 
knutpunkt skulle, enligt Wramborg, vara den enkla lösningen – men 
samtidigt inte en sådan lösning som eftersträvades bland politiker och 
resenärer. Han uppfattar därför att viljan att ha kvar Trädgårdstorget som 
knutpunkt medförde att fokus flyttades till ett nytt problem: 
 

Det var ganska uppenbart att det skulle vara sämre för dem som 
åkte buss. Då blev det så att det blev diskussion om man skulle 
kunna använda andra bussar än dieselbussar.196 

 
Två olika problem kan urskiljas: Dieselbränslet samt trängseln. Problem-
definitionerna är inte motstridiga, men vilken av dem som skulle dominera 
processerna fick också betydelse för vilka lösningar som aktualiserades. 
Jag har inte tolkat definitionerna som två motpoler utan snarare som två 

                                                 
193 Intervju, trafikplaneraren Wramborg 2009-02-03; trafikbolagets personalchef 
Wollenweber 2009-01-21 
194 Linköpings kommun 1984. Miljöpolitiskt handlingsprogram, s 14-15; intervju, 
trafikplaneraren Wramborg 2009-02-03 
195 Jämför även intervju, kommunalrådet Johnsson (S) 2009-03-03. Enligt Johnsson 
handlade problemet dels om luftföroreningar vid Trädgårdstorget, och dels om 
utbyggnaden av bussgator i bostadsområden i stadens utkant. Det senare problemet har 
dock inte återfunnits i övrigt empiriskt material. 
196 Intervju trafikplaneraren Wramborg 2009-02-03. Se även Linköpings trafik AB 
arbetsutskott 1983-01-13 § 6 
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diskussioner med olika dignitet som fördes samtidigt. Trängseln 
diskuterades under 1980-talet och även under 1990-talet.197 De två 
definitionerna ställdes dock inte i relation till varandra. Problem-
definitionen som följs i avhandlingen fokuserar på bränslebyte, varför 
vidare diskussioner om trängsel och möjliga lösningar på detta inte 
kommer att följas. Denna definitions dominerande ställning i 
policyprocessen är dock tydligt sammankopplad med de aktörer som 
mobiliserade stöd för lösningar till just detta problem. Detta kommer att 
visas i följande avsnitt.  
 

Aktörer mobiliserar stöd för eldriven kollektivtrafik 
 
I policyprocessens inledande skede var det inte bara luftföroreningar vid 
Trädgårdstorget som diskuterades. Lösningar sammankopplades i direkt 
anslutning till problemet med bussarnas dieselanvändning. Fokus i dessa 
lösningar låg på tekniska förändringar som skulle minska kollektiv-
trafikens miljöpåverkan. Förslagen som lyftes fram i de politiska 
diskussionerna handlade uteslutande om eldriven kollektivtrafik, framför 
allt trådbussar.  
 
Förslaget om eldrift väcktes inom kommunfullmäktige av flera olika 
aktörer under en kort tidsperiod. Den tidigare nämnda Trafikplan för 
staden 1976 började utarbetas 1974. Trafikplanen var en långsiktig 
handlingsplan baserad på 21 delrapporter gällande exempelvis 
trafikflöden, resvaneundersökningar och luftföroreningar. I trafikplanen 
föreslogs bland annat att möjligheten att ersätta dieselbussar med 
eldrivna fordon skulle utredas. Därtill tillsattes även en projektgrupp för 
trafikplanering för att samordna trafiktekniska och administrativa 
åtgärder efter trafikplanen.198 År 1976 lämnades en motion in av två 
fullmäktigeledamöter från Folkpartiet i vilken en utredning av eldrivna 
fordon krävdes. Motionen innehöll ett förslag om att införa elbussar i 
stadstrafiken.199 Det fanns även aktörer utanför fullmäktige som agerade 
för att skapa stöd för eldrift. Två aktörer lämnade in en skrivelse till 
kommunstyrelsen 1977 med förslag om att utreda ekonomiska och 
tekniska förutsättningar inte bara för trådbuss utan också för 
spårvägstrafik.200  
 

                                                 
197 Se t ex Linköpings kommun 1984; Linköpings kommun 1991. Trafikplan 90  
198 Kommunfullmäktige 1977-09-27. Trafikplan 1976. Dnr 1976.586 
199 Motion om utredning angående eldrivna fordon. Dnr 1976.278 
200 Linköpings trafik AB styrelseprotokoll 1977-07-05 § 12 samt bilaga ”Utredning av 
spårvägs- och trådbusstrafik” av C. Brimalm & A. Gustafsson 1977-04-04 
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Eldrift som lösning på problemet med bussarnas dieselanvändning väcktes 
således från flera olika håll i slutet av 1970-talet. Förslagen rörde 
elektrifierad samt spårbunden kollektivtrafik. Under policyprocessens 
första decennium i Linköping var det dock huvudsakligen trådbussar, det 
vill säga eldrivna bussar som var kopplade till en kontaktledning, som 
dominerade diskussionerna. Att eldrift aktualiserades kan också kopplas 
till nationella diskussioner om trådbussar. Som nämndes i kapitel 2 hade 
förslag om trådbussar diskuterats i 1978 års trafikpolitiska proposition. 
Förslaget avfärdades dock som alltför kostsamt.201 Möjligheterna att 
(åter)införa trådbussdrift undersöktes bland annat i Göteborg, Malmö och 
Stockholm under 1970-talet.202 Ekman undersöker i sin avhandling Spår i 
vägen spårvägstrafiken i Stockholm 1920-2002. Studien visar hur 
spårbunden (eldriven) trafik varit en teknik med egenskaper (exempelvis 
oflexibel, kostsam, miljövänlig) som ständigt omdefinierades av aktörer 
med olika intressen och värderingar. Betydelsen av spårbunden trafik 
skilde sig således märkbart mellan olika aktörer och tidsperioder. 203  
 
Vilka var då de aktörer som förespråkade eldrift? Vilka resurser använde 
sig aktörerna av för att mobilisera stöd för förslagen? Aktörer som stödde 
eldrift återfinns såväl inom som utanför den kommunala organisationen. 
En av dessa var trafikbolagets styrelseledamot Brimalm (M). Brimalm blev 
ledamot i trafikbolagets styrelse 1985 men tog innan dess del i 
diskussionerna. Genom att vända sig till kommunstyrelsen, men även till 
trafikbolaget, för att informera och ge förslag till eldrift försökte han 
tillsammans med ytterligare en aktör mobilisera stöd för trådbuss- och 
spårvägstrafik.204 Brimalm var också engagerad i nationella diskussioner 
om trådbussar. Han deltog bland annat i anordnandet av ett seminarium 
vid Linköpings universitet 1977 som rörde elektrisk kollektivtrafik.205 Mot 
den bakgrunden kan Brimalm tolkas som en drivande aktör i 
policyprocessens inledande skede. Han gav förslag och försökte få stöd för 
olika lösningsalternativ på en arena som han själv, vid den tidpunkten, 
dessutom inte tillhörde. Därtill initierade han även nationella diskussioner 
kring eldriven kollektivtrafik. Brimalm hade även resurser att tillgå för att 
mobilisera stöd för förslaget. Som engagerad i frågan om trådbussar och 
spårvagnar hade han kontakter med andra aktörer som delade intresset 
och kan antas ha kunskaper inom området. Dels var han engagerad i 
Svenska Järnvägsfrämjandet, en förening som syftade till att öka 

                                                 
201 Prop. 1978/79:99, s 185 
202 Stolt, L., 2002. Trådbussen i Sverige. Del II. Saltsjöbaden: Trafik-Nostalgiska 
förlaget, s 128-133 
203 Ekman, T., 2003. Spår i vägen: Teknikval, politik och spårvägstrafik i Stockholm 
1920-2002. Diss. Stockholm: KTH 
204 Intervju, trafikbolagets personalchef Wollenweber 2009-01-21 
205 Intervju, trafikbolagets styrelseledamot Brimalm (M) 2009-02-06 
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järnvägens roll i transportsystemet.206 Dels utvecklades, enligt Brimalm, 
ett nätverk av personer med intresse för att utveckla kollektivtrafiken med 
fokus på just eldrift. Inom nätverket arbetade deltagarna med att föra 
fram konkreta förslag till utveckling av kollektivtrafiken och att lobba 
gentemot politiker på olika nivåer.207 
 
En av de aktörer som kan sammankopplas till nätverket är konsulten 
Persson. Persson hade en mycket fragmenterad roll i processen. Dels var 
han anställd på Chalmers tekniska högskola och samarbetade med den 
professor, Olov Gunnarsson, som genom sitt konsultbolag var projekt-
ledare för trafikplanen i vilken förslag om eldrift väcktes. Konsulten 
Persson var då medförfattare till en av de delrapporter som rörde 
luftföroreningar i staden. Dels var Persson, dock i ett senare skede av 
processen, själv aktiv i den. Persson tog kontakt med en av de tjänstemän 
som utredde trådbussar i kommunen, trafikplaneraren Wramborg. 
Konsulten Persson, som av Wramborg beskrivs som en ”entusiast” med 
kopplingar till Naturvårdsverket samt Svenska järnvägsfrämjandet, 
utarbetade förslag samt material för en framtida trådbussatsning i 
Linköping.208 Persson var också aktiv i att planera en studieresa till 
Škodas trådbussproduktion i Prag 1987. På studieresan deltog politiker 
och tjänstemän från Linköping samt ett antal andra kommuner.209 
 
Resurserna som Persson använde var snarlika Brimalms (M). Liksom 
Brimalm vände sig Persson till ansvarig(a) aktör(er) som hade tillgång till 
(besluts)arenan. Liksom Brimalm använde han sig även av resurser främst 
i form av kunskap vilket tog sig uttryck genom att han gav ett konkret 
förslag på hur en trådbussatsning i praktiken skulle kunna se ut. Enligt 
Persson var nätverket där bland annat han och Brimalm ingick, ”väldigt 
löst sammanhållet”.210 Oavsett hur nätverket var organiserat, så urskiljer 
jag att det fanns ett nätverk i betydelsen en samling aktörer som hade 
kontakt med varandra och eftersträvade ett gemensamt mål. Aktörerna 
hade tillgång till liknande resurser och skilde sig från andra aktörer i 
processen genom att stå utanför den kommunala organisationen. 
 
Förslaget om eldriven kollektivtrafik hade under processens första år ett 
starkt stöd i kommunledningen. Miljöchefen Johansson uppfattar att det 

                                                 
206 Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet bildades 1977 och är en ideell förening som 
verkar för att öka järnvägens roll i transportsystemet. (Nationalencyklopedin 2011-05-
24) 
207 Intervju, trafikbolagets styrelseledamot Brimalm (M) 2009-02-06 
208 Intervju, trafikplaneraren Wramborg 2009-02-03 
209 Intervju, konsulten Persson 2010-08-12; trafikplaneraren Wramborg 2009-02-03 
210 Intervju, konsulten Persson 2010-08-12 
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ansvariga kommunalrådet samt kommunstyrelsens ordförande var tydligt 
överens i frågan om trådbussar. Han förklarar: 
 

Politiskt var man överens. Det fanns inga motstridigheter, att 
man skulle titta på de här alternativen. Tvärtom, det var en stor 
samsyn. […] Det är ju olika politiska partier, naturligtvis, och de 
har olika ideologier. Men i sakfrågor så gjorde man upp helt 
enkelt, och var överens.211 

 
En tydlig politisk förankring av trådbussförslaget förelåg därmed under 
policyprocessens inledande år.212 Under 1977 tillsattes en projektgrupp av 
kommunstyrelsen för att utreda trådbussdrift och möjligheter att erhålla 
statsbidrag för en sådan satsning.213 Efter två år beslutade berednings-
utskottet att utskottet självt skulle fungera som ledningsgrupp för en 
arbetsgrupp som skulle fortsätta utreda frågan. Arbetsgruppen bestod av 
representanter för trafikbolaget, gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och 
energibolaget, med planeringschefen som projektledare.214 
 

Eldrift eller etanol? Valet att inte välja 
 
Det väletablerade eldriftsförslaget började under den tidigare hälften av 
1980-talet att ifrågasättas. Inledningsvis ifrågasattes förslaget i arbets-
gruppens slutrapport samt i två miljöprogram. I arbetsgruppens slut-
rapportering 1983 föreslogs att förslag om eldrift skulle avskrivas. 
Eldriven kollektivtrafik var, enligt arbetsgruppen, förenat med höga 
kostnader, marginella energibesparingar och små miljöförbättringar.215 
Kommunfullmäktige beslöt därefter att låta trafikbolaget undersöka 
utvecklingen för eldriven kollektivtrafik.216 Därtill väcktes frågan om att 
undersöka inte bara trådbussar utan även andra alternativa drivmedel i 
miljöprogrammen från 1982 och 1984.217  

                                                 
211 Intervju, miljöchefen Johansson 2009-02-05  
212 Intervju, kommunalrådet Johnsson (S) 2009-03-03; trafikbolagets styrelseledamot 
Brimalm (M) 2009-02-06. Förslaget om trådbussar i Trafikplan 1976 fick också stöd av 
ett flertal kommunala nämnder samt medborgare. (Linköpings kommun 1977. 
Trafikplan för staden 1976. ”22. Sammanställning av yttranden”, s 22) 
213 Linköpings trafik AB styrelseprotokoll 1977-07-05 §12; Linköpings trafik AB 
styrelseprotokoll 1980-02-14 § 69 
214 Kommunstyrelsens beredningsutskott 1979-09-12. ”Projektorganisation för försök 
med trådbusstrafik”. Motion om utredning angående eldrivna fordon. Dnr 1976.278 
215 Kommunstyrelsens beredningsutskott 1983-03-29. ”Försök med trådbusstrafik, 
projektgruppens redovisning”. Motion om utredning angående eldrivna fordon. Dnr 
1976.278 
216 Kommunfullmäktige 1983-05-31. Motion om utredning angående eldrivna fordon. Dnr 
1976.278 
217 Linköpings kommun 1982 [b], s 15; Linköpings kommun 1984, s 16, 21 
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Några år senare, 1987, lämnade Centerpartiet in en motion om 
etanoldrift.218 Enligt Jacobsson kan nya lösningar lanseras i en process för 
att destabilisera en etablerad lösning. Processer där policy utvecklas 
består, enligt Jacobsson, av så kallade öppna och slutna faser. Under 
öppna faser förs intensiva diskussioner kring ett flertal möjliga alternativ. 
Under slutna faser diskuteras enbart ett eller ett fåtal alternativ. Aktörer 
har möjlighet att påverka att processerna går in i öppna respektive slutna 
faser. Ett sätt att öppna en sluten fas är att lansera nya alternativ samt 
att hänvisa till ekonomiska och tekniska kriterier som ett etablerat förslag 
inte uppfyller.219 Medförde det nya förslaget att processen hamnade i en 
öppen fas? 
 
Förslaget i motionen, införandet av etanol som bränsle i stadsbusstrafiken, 
var inte bara ett sätt att lansera ett nytt alternativ i policyprocessen; det 
var också ett sätt att kritisera trådbussalternativet. Enligt motionären 
Johansson (C) skulle en övergång till etanoldrift av stadsbussarna vara 
betydligt enklare och billigare än en övergång till trådbussar. Diesel-
motorerna, skrev Johansson (C), kan lätt anpassas till etanoldrift, 
samtidigt som katalysatorer kan användas på motorerna för att ytterligare 
minska skadliga utsläpp. Vidare blev merkostnaden endast 10-20 procent 
av merkostnaden för trådbussarna. Därtill refererades även till 
Motoralkoholkommittén. Kommitténs slutbetänkande Alkoholer som 
motorbränsle från 1986 syftade till att utreda möjligheterna med 
låginblandning av etanol i drivmedel. Användningen av etanol samman-
kopplades inte enbart med transportsektorns energi- och miljöproblem, 
utan snarare med ett spannmålsöverskott som skulle användas för etanol-
framställning.220 I utredningen förespråkades även försök med etanol, men 
också metanol, i tyngre fordon, exempelvis bussar.221  
 
Möjligheterna att erhålla ekonomiskt stöd för införandet av etanol kan 
tolkas som en resurs för motionären eftersom den fungerade som ett 
argument för bränslevalet. Centerpartiet och aktörer som stödde etanolen 
hade dock tillgång till ytterligare resurser. Östergötlands läns hus-
hållningssällskap, en organisation som syftar till att utveckla och stödja 
lantbruket i länet222 med kopplingar till Lantbrukarnas Riksförbund 

                                                 
218 Motion om etanoldrift för stadsbussarna, av L. Johansson (C), 1987-06-04. Dnr 
1987.423 
219 Jacobsson 1994, s 28- 36 
220 SOU 1986:51 Alkoholer som motorbränsle: slutbetänkande från 
Motoralkoholkommittén, s 11 
221 Ibid., s 18 
222 Hushållningssällskapet Östergötlands hemsida 2011-07-27 
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(LRF)223 samt Centerpartiet, lämnade efter motionen in en skrivelse till 
samtliga fem kommunalråd i Linköping med en förfrågan om att få 
informera om etanoldrift innan beslut i frågan skulle tas. I skrivelsen 
betonades att informationen till kommunalråden inte enbart handlade om 
att motivera etanolens miljöfördelar, utan också att diskutera hur 
överskottet inom jordbruket skulle kunna användas för etanol-
produktion.224 Vid beredningen av motionen i kommunstyrelsens 
beredningsutskott fick trafikbolaget tillsammans med natur- och 
miljövårdsberedningen uppdraget att utreda en eventuell etanoldrift i 
tätortsbussarna. Beredningsutskottet betonade dock: 
 

[…] samtidigt skall beaktas andra utvecklingsmöjligheter för att 
minska utsläppet av miljöskadliga ämnen från bussarna.225 

 
Även andra alternativ såsom trådbuss, tryckackumulator, duobuss och 
förbättrade dieselmotorer undersöktes. Etanolen, bedömde trafikbolagets 
vd och miljöchefen i utredningen, hade visat sig ha stora brister. Dels 
ansågs bristerna vara kopplade till själva bränslet och dess miljöpåverkan. 
Trots att koloxid- och kolväteutsläppen minskade så förändrades inte 
halterna av kväveoxider, som till och med kunde öka. Dels uppfattades 
bristerna vara kopplade till själva tekniken kring etanolbussar, bland 
annat beroende på bussarnas försämrade driftkapacitet och risk för 
bränder. Slutsatsen i rapporten var därför att miljövinsten med att införa 
etanol i tätortsbussarna jämfört med att köpa in nya dieselbussar i princip 
skulle bli densamma. På så vis, skrev trafikbolagets vd och miljöchefen, 
ökade inte heller kostnaderna. Samtidigt framhöll författarna att 
miljöproblemen i stadskärnan medförde att trafiken där borde vara 
eldriven i någon form.226 Inriktningen för den fortsatta processen blev 
emellertid mycket vag. Fullmäktige beslutade: 

                                                 
223 LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) är en intresseorganisation för aktörer som äger 
eller brukar jord och skog. (Nationalencyklopedin 2010-04-09) 
224 Kommunstyrelsens beredningsutskott 1987-08-31. ”Överläggningar angående 
etanoldrift av stadsbussar” samt skrivelse ”Etanol i 45-procentig form – som miljörent 
bränsle för stadsbussar” av Östergötlands läns hushållningssällskap. Svar på motion (c) 
om etanoldrift för stadsbussarna. Dnr 1987.423 
225 Kommunstyrelsens beredningsutskott 1987-08-31. ”Överläggningar angående 
etanoldrift av stadsbussar.” Svar på motion (c) om etanoldrift för stadsbussarna. Dnr 
1987.423 [Min kursivering] 
226 Kommunstyrelsens beredningsutskott 1987-10-28. ”Rapport angående 
utvecklingsarbete och försöksverksamhet för miljövänligare kollektivtrafik” samt bilaga 
”Etanoldrift av stadsbussar”. Svar på motion (c) om etanoldrift för stadsbussarna. Dnr 
1987.423 
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att Linköpings kommun i första hand arbetar vidare med möjlig-
heterna att överföra busstrafiken till eldrivna system i känsliga 
områden 
 
att kommunen samtidigt tar tillvara möjligheterna att förbättra 
den konventionella dieseldriften samt 
 
att kommunen även fortsättningsvis arbetar vidare med tryck-
ackumulatorprojektet.227 

 
Att kommunen skulle ”arbeta vidare med möjligheterna”, ”ta tillvara 
möjligheterna” och ”arbeta vidare” med olika projekt tydliggör också att 
det beslut som fattades var beslut om en oförändrad situation vad gäller 
drivmedelsbyte i kollektivtrafiken. Därtill uttalades även att kommunen 
var beredd att fungera som försöksort för etanoldrivna bussar, såvida 
staten eller annan aktör stod för merkostnaderna. 
 
Från 1982 till 1987 skedde således ett gradvis tydligare ifrågasättande av 
trådbussdrift som lösning. Centerpartiets motion riktade genom ett nytt 
förslag om etanol kritik i sin jämförelse med trådbussdrift. Bidrog 
motionen till en öppning i processen? Svaret är inte entydigt. Å ena sidan 
ifrågasattes förslaget om etanol. Eldrift uppfattades fortfarande, om än på 
lång sikt, som en möjlig lösning och försvann inte från agendan. Å andra 
sidan tydliggjordes en allt mer påtaglig kritik som riktades mot förslaget 
som på längre sikt skulle kunna bidra till nya förslag. Eldrift för 
kollektivtrafiken avfärdades inte – men förslaget ledde inte heller till 
beslutsfattande. Istället sköts beslutet på framtiden. Detta kan också 
relateras till Måralds studie av metanol som drivmedel under 1970- och 
tidigt 1980-tal. Trots att en mycket stark tilltro till metanol som 
fordonsbränsle förelåg så tenderade faktiska utvecklingsbeslut att ständigt 
skjutas på framtiden.228 
 

Trafikbolaget agerar i parallell process 
 
Kritik, inte i första hand gentemot trådbussar utan snarare mot problem-
definitionen som var central i policyprocessen, riktades från trafikbolaget. 
Detta ska studeras närmare nedan och kommer inledningsvis att kräva en 
återblick på processens inledningsskede. Den arena och de aktörer som 
hittills varit centrala har visat sig vara politiker i kommunfullmäktige, 

                                                 
227 Kommunfullmäktige 1988-03-22. Svar på motion (c) om etanoldrift för stadsbussarna. 
Dnr 1987.423 [Min kursivering] 
228 Mårald 2010 
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men också aktörer med koppling till olika intresseorganisationer som 
försökt ta del av och påverka policyprocessen. Vilken roll hade det 
kommunala trafikbolaget i processen? Hur hanterade bolaget diskussion-
erna om att byta ut dieseln mot andra bränslen? 
 
När miljösituationen vid Trädgårdstorget diskuterades under 1970-talet 
uppfattades bussarna som en bidragande orsak till luftföroreningarna i 
området. Dock kan man urskilja att trafikbolaget delvis ställde sig kritiskt 
till eldriftsförslaget – men även till uppfattningen om bussarnas diesel-
användning som problematisk. Kritiken tog sig huvudsakligen uttryck som 
ifrågasättanden av andra aktörers uppfattningar gällande kollektiv-
trafiken. Trafikbolagets vd Lindquist svarade till exempel på revideringen 
av det miljöpolitiska programmet från 1984 och invände då speciellt mot 
att miljösituationen på Trädgårdstorget uppfattades som ”besvärlig”. Vd:n 
skrev vidare: 
 

De värden på luftföroreningarna som har uppgivits från Miljö- 
och hälsoskyddskontoret har man inte fått fram genom 
mätningar utan genom beräkningar på teoretisk väg enligt en 
modell.229 

 
Trafikbolagets vd ifrågasatte även huruvida trådbussar, ur miljösynpunkt, 
skulle vara fördelaktigt. Detta då elproduktionen, efter kärnkraftens 
avveckling, skulle kunna bidra till luftföroreningar. ”Trådbussar är inget 
realistiskt alternativ”, sammanfattade vd:n och förordade snarare framtida 
möjligheter med tryckackumulatorer, svänghjulsbussar och gasbussar.230 I 
samband med revideringen av det miljöpolitiska programmet 1984 tillsatte 
kommunen en arbetsgrupp för översyn av busstrafiken vid Trädgårds-
torget. Kommunstyrelsen beslutade i samband med detta att ”kraftfulla 
åtgärder för att nedbringa tomgångskörningen skall vidtagas”. Kommun-
styrelsen beslutade även att trafikbolaget skulle bekosta mätningar av 
luftföroreningar vid Trädgårdstorget. Nästan ett år senare anmälde miljö- 
och hälsoskyddskontoret att någon sådan mätning inte skett från 
trafikbolagets sida.231 I trafikbolagets styrelseprotokoll återremitterade 
styrelsen ärendet samtidigt som vd anmälde att personalen hade ombetts 
att minska tomgångskörningen. En hälsoundersökning av personalen hade 
även genomförts. Styrelsen tillade till protokollet att: 

                                                 
229 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1984-08-20. Remissvar från Linköpings trafik AB 
1984-08-17. Mätning av luftföroreningar på Trädgårdstorget. Dnr 1984.527 [Detta 
ärende har en något komplicerad bakgrund. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har bifogat 
trafikbolagets remissvar till det miljöpolitiska handlingsprogrammet till 
kommunstyrelsen för att visa bolaget inte avser utföra mätningar av luftföroreningar vid 
Trädgårdstorget som kommunstyrelsens beredningsutskott fattat beslut om 1983-10-03] 
230 Ibid. 
231 Linköpings trafik AB styrelseprotokoll 1984-10-03 § 11 
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Vetenskapen har inte bevisat att dieselavgaser är farliga.232 

 
Trots att miljökontoret uppfattade, vilket också visades i trafikbolagets 
styrelseprotokoll, att orsaken till att de inte genomfört några mätningar 
kunde förklaras med att det inte var deras skyldighet utan snarare 
miljökontorets ansvarsområde, kan också ett ifrågasättande av syftet till 
själva mätningarna urskiljas från trafikbolaget. När kommunstyrelsens 
beredningsutskott behandlat ärendet efter anmälan från miljö- och 
hälsoskyddskontoret beslutade trafikbolagets styrelse att ta på sig 
kostnaderna för mätningarna, men tillade i protokollet att det skulle ske 
”[…] under förutsättning att under tiden för mätningen trafikräkningar 
genomförs över antalet personbilar, lastbilar och bussar som passerar 
torget samt att mätningar utföres av opartisk konsult i samarbete med 
bolaget och miljö- och hälsoskyddskontoret”.233  
 
Trafikbolaget ifrågasatte således antagandet att kollektivtrafikens bidrag 
till luftföroreningar i tätorten var problematisk. Detta uttrycktes även i 
svaret på en motion som eftersträvade att ”bättre miljöförhållanden skapas 
vid Trädgårdstorget genom att busstätheten reducerar väsentligt”.234 
Trafikbolagets vd svarade då att buller och luftföroreningar inte var ett 
problem vid området och hänvisade till Trafikplan 1976:  
 

Tvärtom visar alla undersökningar mindre värden på både buller 
och avgaser på den del av S:t Larsgatan, där endast busstrafik är 
tillåten, än på andra delar i centrala staden.235 

 
Samtidigt som trådbussdriften hade börjat ifrågasättas skärptes dock 
kraven på trafikbolaget för att minska bussarnas avgaser.236 År 1984 
beslutade trafikbolaget att testa tryckackumulatorer.237 I bolagets 
årsredovisning 1986 uppgav vd:n att bakgrunden till försöken, som var ett 
samarbete med TFB och Volvo, var det tryck som fanns på bolaget på 
grund av luftföroreningarna vid Trädgårdstorget.238 Försöken i Linköping 
pågick fram till 1989 i tre bussar.239 Kommunalrådet Johnsson (S) 

                                                 
232 Linköpings trafik AB styrelseprotokoll 1983-11-03 § 27 
233 Linköpings trafik AB styrelseprotokoll 1984-10-03 § 11 
234 Motion om samordning av busstrafiken, av R. Andersson (FP), 1977-12-20. Dnr 
1977.874 
235 Kommunstyrelsen 1978-01-27. Remissvar från Linköpings trafik AB 1978-01-26. Svar 
på motioner om samordning av busstrafiken, ändrade busslinjer inom yttre 
trafikområdet m.m. Dnr 1977.874 
236 Linköpings kommun 1984, s 16, 21 
237 Linköpings trafik AB styrelseprotokoll 1984-10-03 § 11 
238 Linköpings trafik AB årsredovisning 1986, s 4 
239 Linköpings trafik AB styrelseprotokoll 1989-01-16 § 72 



KAPITEL 5 

78 
 

benämner de olika försök som genomfördes som ”experiment”.240 
Diskussionerna gällande planering och genomförande av projektet har inte 
återfunnits i handlingar från kommunfullmäktige, utan enbart i trafik-
bolagets eget arkiv, vilket tyder på att projektet genomfördes internt i 
bolaget.  
 
En satsning på ett fåtal tryckackumulatorbussar kan givetvis inte 
jämföras med vidden av de tekniska och ekonomiska förändringar som en 
trådbussatsning skulle medföra. Icke desto mindre: Projektet, som mycket 
väl skulle ligga inom ramarna för övriga diskussioner om miljöanpassning 
av bussarna, togs inte upp i fullmäktige. Trafikbolaget agerade istället på 
eget initiativ, vilket uttrycker en parallellitet i processen. Samtidigt som 
diskussioner kring olika drivmedel fördes i fullmäktige och i miljöplaner, 
fördes liknande diskussioner internt i trafikbolaget. Inte bara fördes 
diskussioner – projekt initierades även som hade en tydlig koppling till 
fullmäktigediskussionerna. Beslut fattades på en arena dit endast ett fåtal 
aktörer hade tillträde. Vidare diskussioner om lösningar frångicks därmed. 
Varför trafikbolaget påbörjade parallella diskussioner om att byta bränsle i 
dieselbussarna kan givetvis diskuteras. En orsak kan vara bolagets 
inställning till trådbussförslaget.241 En orsak till att bolaget agerade 
parallellt med kommunfullmäktiges diskussioner skulle således kunna 
vara för att ta vara på egna intressen gällande vilken typ av 
miljöanpassning som skulle väljas. Parallelliteten kommer att diskuteras 
mer i delkapitel 5.4. 
 

Aktörer ifrågasätter den övergripande problemdefinitionen  
 
Lösningarna som aktörer i policyprocessen försökte lyfta fram på agendan, 
söka stöd för och driva igenom inriktades på ett utbyte av dieselbränslet i 
stadsbussarna; det skulle ske en miljöanpassning genom drivmedelsbyte. 
Detta har, som beskrevs i kapitel 3, varit en övergripande problem-
definition som blivit dominerande i de båda studerade policyprocesserna. I 
föreliggande avsnitt kommer jag istället att ställa frågan om det funnits 
aktörer som har ifrågasatt detta. Har aktörer lyft fram perspektiv på 
miljöanpassning där det problematiska inte uppfattats som bestående av 
innehållet i tanken?  
 
Sammankopplat med förslaget om trådbussdrift framträder en bild av den 
övergripande problemdefinitionen som skiljer sig från de övriga. Detta 
synsätt har framkommit huvudsakligen hos trafikbolagets styrelseledamot 
                                                 
240 Intervju, kommunalrådet Johnsson (S) 2009-03-03 
241 Se ovan samt intervju, trafikbolagets personalchef Wollenweber 2009-01-21; 
trafikbolagets styrelseledamot Brimalm (M) 2009-02-06 
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Brimalm (M), men ett liknande synsätt framträder hos konsulten Persson. 
Som nämndes ovan kan Brimalm (M) tolkas som en drivande aktör i 
trådbussdiskussionerna och aktiv politiskt såväl som inom olika 
intresseorganisationer med fokus på transport och miljö. Liksom övriga 
aktörer ger han bilden av att problemet som skulle lösas handlade om 
bussarnas dieselanvändning på grund av miljösituationen vid 
Trädgårdstorget. Samtidigt uttrycker även Brimalm (M) en ytterligare 
problemformulering i anslutning till den lösning, trådbussar, som han med 
flera förespråkade. Problemet som lyftes fram handlade också om en 
utveckling av kollektivtrafiken i ett vidare sammanhang för att 
åstadkomma en förändring av transportsystemet i stort.  
 
Införande av trådbussar eller spårvägstrafik innebar omfattande 
infrastrukturella förändringar. Därtill krävdes en annan sorts planering 
och linjenät för trafiken. Trådbussatsningen uppfattades, enligt Brimalm 
(M), inte enbart som relaterat till ett problem med bussarnas 
dieselanvändning. Förslaget sågs också som ett sätt att utveckla 
kollektivtrafiken i sin helhet och därmed förändra transportsystemet: 
 

Det handlade inte bara om att bussen skulle ha en elmotor, utan 
det fanns andra aspekter av det. […] [D]et var en förändring av 
trafiksystemet och det var att medvetet ta ställning för 
kollektivtrafiken. Att gå in med tunga investeringar. Att 
politikerna skulle stå på kollektivtrafikens sida, prioritera den 
utvecklingen. Att man skulle ha som politiskt mål att det skulle 
vara fler som skulle åka kollektivt istället för att åka bil. Det var 
mycket av det tänkandet bakom.242 

 
Därmed kan man urskilja ett ifrågasättande av processens övergripande 
problemdefinition. Kollektivtrafikens miljöpåverkan, enligt dessa aktörer, 
hade inte enbart med dess bränsleanvändning att göra – miljöpåverkan 
skulle också problematiseras i relation till bilismen. Idéer om att öka 
resandet och ta marknadsandelar från privatbilismen utgjorde därmed 
andra tolkningar av ”miljöanpassningen”. Detta uttrycker hur aktörer 
utgick från olika systemperspektiv i processen. Medan den dominerande 
utgångspunkten i policyprocessen avspeglade ett systemperspektiv där 
fokus låg på enskilda fordon och dess bränslen, uttryckte bland annat 
Brimalm (M) ett annat systemperspektiv där kollektivtrafiken sågs som en 
komponent i ett större transportsystem. 
 
Att utgå från olika systemperspektiv kan givetvis tolkas som ett sätt att 
motivera trådbussatsningar. Samtidigt skiljer sig detta perspektiv 

                                                 
242 Intervju, trafikbolagets styrelseledamot Brimalm (M) 2009-02-06. Se även Linköpings 
trafik AB styrelseprotokoll 1977-07-05 § 12 samt bilaga ”Utredning av spårvägs- och 
trådbusstrafik” av C. Brimalm & A. Gustafsson 1977-04-04 
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avsevärt från de övriga där kollektivtrafikens miljöpåverkan alltid var 
liktydigt med vilket bränsle som användes. Frågan om kollektivtrafikens 
relation till bilismen, där en miljöanpassning av kollektivtrafiken exempel-
vis skulle handla om att öka resandet och ta marknadsandelar från 
privatbilismen, lämnades till stor del oproblematiserad i processen. Detta 
kommer vidare att diskuteras inom ramen för Helsingborgsstudien.  
 

Avslutande diskussion: Ett problem definieras 
 
Detta delkapitel har visat hur en fråga om kollektivtrafikens 
miljöpåverkan kom upp på dagordningen och diskuterades i Linköping 
från 1976 till 1987. I följande avsnitt kommer jag att med utgångspunkt i 
begreppen problemdefinition, drivande aktörer, resurser och parallellitet 
sammanfatta och problematisera de slutsatser som genererats i texten. 
 
Omkring 1976 uppmärksammandes en situation med luftföroreningar, 
buller och trängsel vid Trädgårdstorget i centrala staden. Situationen 
sammankopplades till två olika problem. Det första definierades som den 
höga koncentrationen av bussar vid torget. Trängseln och mängden bussar 
på ett geografiskt litet område bidrog till luftföroreningar och buller. 
Lösningar, som genomfördes sporadiskt främst under 1980-talet, bestod av 
förändringar i den fysiska miljön (att skapa andra vägar för kollektiv-
trafiken genom centrum). Den andra problemdefinitionen var bussarnas 
dieselanvändning. De två problemdefinitionerna hanterades samtidigt och 
handlade båda om hur kollektivtrafiken bidrog till luftföroreningar i 
centrum. Det är dock policyutvecklingen avseende bussarnas dieseldrift 
som undersöks i fallstudien. Det betyder att jag inte följt diskussioner om 
den första problemdefinitionen. Jag urskiljer dock att den andra 
problemdefinitionen fick en helt annan dignitet vilket dels har att göra 
med att resenärer var kritiska till förändringar som medförde att torget 
inte längre skulle vara knutpunkt för busstrafiken. Dels kan det förklaras 
med att ett flertal aktörer lyfte fram problemdefinitionen som handlade om 
dieseldriften. I den trafikplan som presenterades 1976 samt i efterföljande 
motioner och skrivelser uppmärksammades inte bara luftföroreningar vid 
Trädgårdstorget, utan även en lösning som bestod i att byta drivmedel. 
Genom att presentera lösningar som var relaterade till drivmedel bidrog 
aktörer till att förstärka synen på det problematiska som bestående i 
bussarnas dieseldrift. 
 
Trådbussar som lösning uppmärksammades från ett flertal håll. Under 
policyprocessens inledande år kan konsensus urskiljas kring detta 
alternativ. Vilka aktörer var drivande för att mobilisera stöd för 
trådbussarna? Vilka resurser använde sig aktörerna av? Två drivande 
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aktörer var trafikbolagets styrelseledamot Brimalm (M) och konsulten 
Persson. De var dock aktiva vid olika tidsperioder samt antog olika roller 
under den del av policyprocessen som studerats i delkapitlet. Mellan dessa 
såväl som andra aktörer kan ett nätverk urskiljas. Nätverket bestod av ett 
fåtal personer som var engagerade i förslag kring eldriven kollektivtrafik. 
Både Brimalm (M) och konsulten Persson vände sig till aktörer inom den 
kommunala organisationen för att påverka policyprocessens inriktning. 
Resurser de hade tillgång till och använde sig av utgjordes av kunskap och 
kontakter. Genom den kunskap de hade gällande eldriven kollektivtrafik 
kunde de delge konkreta förslag på hur en trådbussatsning i staden skulle 
se ut. Med hjälp av kontakter kunde en nationell konferens med fokus på 
eldriven kollektivtrafik anordnas liksom ett studiebesök hos trådbuss-
producenten Škoda.  
 
Kan någon av dessa aktörer tolkas som en policyentreprenör? Trådbuss-
förslaget lyftes fram från flera olika håll under en kort tidsperiod. Därefter 
kan konsensus urskiljas under de första åren av policyprocessen. Då en 
sådan situation föreligger är det svårt att urskilja en policyentreprenör, 
det vill säga en central aktör som driver policy i en viss riktning och 
därmed skiljer sig från andra inblandade. Rönnbäck visar i sin avhandling 
att beslut vid ett tillfälle fattades utan förekomsten av någon policy-
entreprenör. Han förklarar detta med att policyentreprenörer lättare kan 
urskiljas då det finns konkurrerande uppfattningar om mål i processen.243 
Jag tolkar därför att frånvaron av policyentreprenörer i den första delen av 
policyprocessen har sin förklaring i den konsensus som var rådande mellan 
aktörerna. Att de drivande aktörerna Brimalm (M) eller Persson inte 
fungerade som policyentreprenörer kan även förklaras med att de inte 
hade naturlig tillgång till beslutsarenan vilket medförde svårigheter med 
att anta centrala roller i processerna. Istället vände de sig till aktörer som 
hade direkt tillgång till policyprocessen för att kunna påverka den.  
 
Under tidigt 1980-tal skedde dock en långsam förskjutning och ett allt 
starkare ifrågasättande av eldrift. Kritiken kom från flera olika håll 
samtidigt som policyentreprenörer som försvarade trådbussförslaget 
saknades. Nya lösningar efterfrågades och lanserades av aktörer. 
Förslaget om etanol från 1987 bidrog inte bara till att en ny lösning 
föreslogs, utan också till att kritik riktades mot trådbussförslaget. 
Centerpartiet väckte ett nytt förslag samt mobiliserade resurser för att 
påverka policyprocessen och kan därför ses som en drivande aktör. 
Kontakter med organisationer som kunde delge kunskap om drivmedlet 
användes exempelvis. Trots att etanolförslaget avslogs och möjligheterna 
med eldrift även fortsättningsvis skulle undersökas sköts beslut i frågan 
upp. Förslaget hade inte öppnat processen på det sätt som Jacobsson 
                                                 
243 Rönnbäck 2008, s 198-199 
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beskriver. Icke desto mindre synliggjordes den allt skarpare kritik som 
riktades mot trådbussförslaget, som genom Centerpartiets motion även 
konkretiserades med ett direkt motförslag.  
 
I policyprocessen kan en parallellitet urskiljas. Den delprocess som 
huvudsakligen utspelades i kommunfullmäktige där alternativ 
diskuterades för att lösa problemet med bussarnas dieselanvändning, 
kommer jag hädanefter att benämna miljöanpassningsprocessen. Parallellt 
med den inleddes dock en ytterligare delprocess, som jag benämner 
kollektivtrafikprocessen. Trafikbolaget, som till viss del ställt sig kritiskt 
till problemdefinitionen gällande bussarnas dieseldrift, upplevde ett tryck 
att åstadkomma förändring. Bolaget initierade och påbörjade 
tryckackumulatordrift på ett antal stadsbussar. Detta samtidigt som 
kommunfullmäktige diskuterade just denna fråga. Detta medför en 
parallellitet i policyprocessen. Diskussionerna om drivmedelsbyte fördes 
samtidigt men på olika arenor. Parallelliteten innebar emellertid inte att 
delprocesserna var helt frånkopplade varandra. Kopplingar mellan dem 
fanns exempelvis då trafikbolaget var väl insatt i diskussionerna i 
fullmäktige samtidigt som trafikbolagets ”egna” försök redovisades i bland 
annat årsredovisningar.  
 
Policyprocessen visar inte enbart vilket problem som inkluderades och 
fördes fram på agendan – utan även vad som lämnades utanför. I 
diskussionerna om hur bussarnas dieseldrift kunde bytas ut fick frågan om 
kollektivtrafikens miljöpåverkan i ett större transportsystem inget 
utrymme. Bränslebytets eventuella koppling till kollektivtrafiken i sin 
helhet och dess relation till privatbilismen uteblev och det miljövänliga 
med kollektivtrafiken sågs som innehållet i tanken. 
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5.3 Biogasens väg inom energibolaget 

 
Delkapitlet syftar till att undersöka biogasens väg inom Linköpings 
energibolag. Detta för att ge en bild av vilken roll biogasen har haft inom 
energibolaget och vilka intressen aktörer haft med den. Kapitlets 
tyngdpunkt ligger på biogasens utveckling och användning inom 
energibolaget. Jag kommer dock att inleda texten med att diskutera 
energibolaget som aktör och den roll bolaget hade i den kommunala 
energipolitiken. Tidsperioden som studeras i delkapitlet är fram till 1988. 
Det betyder att det rör sig om samma tidsperiod som studerades i 
föregående kapitel. Det som studeras är två olika delprocesser som till 
största delen är åtskilda från varandra. 
 

Energibolaget som aktör 
 
Det energibolag som står i fokus i fallstudien är ett kommunalägt bolag. 
Som kommunalägt har kommunen inflytande över bolaget genom politiskt 
tillsatta representanter i bolagsstyrelsen.244 Därtill kan kommunen genom 
ägardirektiv utöva inflytande över bolaget genom att fastställa 
verksamhetsmål och ekonomiska mål.245 Mot bakgrund av energibolaget 
som kommunägt vill jag diskutera bolagets roll i kommunen: Hur kan man 
förstå energibolaget som aktör? Vilken roll spelade bolaget för den 
kommunala energipolitiken? Vilket inflytande hade bolaget i kommunala 
energifrågor? 
 
En slutsats som Palm lyfter fram i sin avhandling är att kommuner trots 
att de har möjligheten, inte använder sig av exempelvis ägardirektiv för 
att styra energibolagen. Den politiska styrelsen i de studerade 
energibolagen, där det ena är det energibolag som jag studerar i denna 
studie, tenderar dessutom att se sig som företrädare för bolaget snarare än 
politiska representanter.246 Det betyder för det första att bolaget hade en 
tydlig självständighet gentemot sin ägare, kommunen. För det andra 
innebar det att de politiska representanterna inte främst utfick från sina 
politiska åsikter utan snarare från bolagens intressen. Kan detta sägas 
gälla även i mitt fall? Energibolagets vd Öberg drar en tydlig skiljelinje 
mellan de politiker som satt i kommunfullmäktige och de politiker som 
satt med i energibolagets styrelse. Inom bolagsstyrelsen uppfattar han att 
den roll som en ledamot har inte främst är som politiker och representant 
                                                 
244 Gustafsson 1999, s 226  
245 Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2006. Principer för styrning av kommun- 
och landstingsägda bolag: Erfarenheter och idéer. Stockholm: SKL, s 6 
246 Palm 2004 
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för ett visst parti, utan snarare som medlem i en styrelse som arbetar för 
bolagets intressen. Han berättar: 
 

I ett aktiebolag sitter man inte som representant för ett parti. 
Man sitter vald till styrelsen för att jobba för bolagets bästa, och 
inget annat. Du kan inte säga att ”jag hör till Miljöpartiet, och vi 
tycker så här”. Det är fullständigt likgiltigt i en bolagsstyrelse.247 

 
Vd:n uppfattar således att de politiker som sitter med i bolagsstyrelsen 
inte agerar, eller heller bör agera, efter politiskt tillhörighet utan snarare 
genom att värdera styrelsens förslag till beslut och ge ett bredare 
perspektiv än bolagsledningens. Drivande är därmed, uppfattar vd:n, inte 
styrelsen eller andra politiker. Istället ser han bolaget som drivande, 
medan till exempel politiker och övriga aktörer inom kommunen ”delges 
information” om bolagets verksamhet. Att undersöka alternativa 
drivmedel som till exempel var aktuellt inom bolaget under 1970- och 
1980-talen, var därför något som drevs av energibolaget. Den frågan låg på 
bolaget, medan resultatet av bolagets verksamhet delgavs genom 
information till kommunen: 
 

[S]tyrelsen var väldigt involverad. Men kommunens politiker i 
övrigt var inte involverade. De fick information.248 

 
Energibolaget kan tolkas som en aktör med ett stort inflytande över den 
kommunala energipolitiken.249 Energibolaget kan urskiljas som en aktör 
med ett väsentligt handlingsutrymme – även i frågor gällande alternativa 
drivmedel. 
 

Framställning av biogas: teknik med möjligheter 
 
Rötning har använts inom vattenreningsverken sedan 1960-talet främst 
för att hantera avloppsslammet, exempelvis för att minska slammets lukt 
och volym. Den biogas som framställdes i energibolaget användes för att 
värma upp reningsverket, men vissa delar av den facklades också bort.250 
Rötning var alltså en teknik som hade använts länge i energibolagets 
avloppsreningsverk. 
 
Hur och varför förändrades då synen på rötningen? Vilka intressen hade 
aktörer med rötningstekniken? Inom energibolaget var det främst 
intressen gällande avfallshantering som ledde till uppmärksammande av 

                                                 
247 Intervju, energibolagets vd Öberg 2007-03-01 
248 Ibid. 
249 Se Palm 2004 
250 Intervju, energibolagets vd Öberg 2007-03-01; värmeverkschefen Carlsson 2009-01-19 
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rötningen utanför vattenreningsverket. Under början av 1970-talet under-
söktes möjligheter för hantering av avfall eftersom bolagets sopför-
bränningskapacitet mot slutet av decenniet beräknades bli fullt utnyttjad. 
Exempelvis diskuterades pyrolys, det vill säga en slags förgasning av avfall 
som även skulle generera gas för att ersätta olja i kraftvärmeverket.251 
Sådana alternativa metoder för avfallshanteringen genomfördes dock inte. 
Diskussioner om avfallshantering återupptogs dock i slutet av 1970-talet 
då miljökontoret i Linköping riktade kritik mot energibolagets 
sopförbränningsanläggning. Sopförbränningsanläggningen uppfattades 
som en sanitär olägenhet, varför miljökontoret ställde krav på att 
energibolaget skulle ersätta anläggningen med en ny.252 Enligt energi-
bolagets vd Öberg sökte bolaget, på grund av kravet från miljökontorets 
sida, efter alternativa möjligheter att hantera avfallet som annars skulle 
kunna bli ett problem för bolaget.253 Det betyder att inte själva bränslet 
biogas, men väl dess framställningsteknik rötning undersöktes som en 
möjlig lösning på ett akut avfallsproblem som energibolaget skulle kunna 
stå inför.  
 
Sopförbränningsanläggningen stängdes i slutet av 1970-talet, men en ny 
anläggning byggdes i etapper under tidigt 1980-tal.254 Försök med att röta 
hushållsavfall genomfördes visserligen i början av 1980-talet.255 Det fick 
dock inte någon sådan betydelse som vd:n nämnde ovan. Trots att 
rötningen inte hade fått någon avgörande funktion utanför avloppsrenings-
verket, hade tekniken uppmärksammats som ett sätt att hantera avfall. 
Detta skulle också få betydelse under de senare diskussionerna om 
biogasproduktion inom energibolaget under 1990-talet.  
 

Biogas som bränsle 
 
Varför började då energibolaget undersöka möjligheterna med biogas som 
bränsle – och vilka intressen fanns att använda det som drivmedel? 
  
Det var i samband med oljekriserna på 1970-talet som biogasen – men 
också andra alternativa bränslen – uppmärksammades som möjliga att 
använda i bolagets verksamhet. I samband med oljekriserna började 
bolaget aktivt söka efter alternativa bränslen och använde till exempel 

                                                 
251 Tekniska verkens årsredovisning 1973, s 39; Tekniska verkens årsredovisning 1974, s 
36 
252 Palm 2004, s 75-77; intervju, miljöchefen Johansson 2009-02-05 
253 Intervju, energibolagets vd Öberg 2007-03-01 
254 Palm 2004, s 75-77 
255 Tekniska verkens årsredovisning 1982, s 3; intervju, energibolagets vd Öberg 2007-
03-01 
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bark som tillsatsbränsle i sopförbränningsanläggningen.256 Att undersöka 
just användningsområdet för biogas inleddes även inom bolaget i syfte att 
ta tillvara på den gas som annars facklades bort i avloppsreningsverket.257 
Överskottsvärmen från biogasen började under 1981 levereras ut i 
fjärrvärmenätet.258 Nästkommande år undersöktes även möjligheterna att 
röta hushållsavfall med syftet att öka biogasproduktionen.259 Samman-
taget kan en förändring i synen på biogas urskiljas i energibolaget. Från 
att ha använts internt i avloppsreningsverket utreddes möjligheterna att 
använda den också inom andra verksamhetsområden. Biogasen sågs 
således som ett inhemskt bränsle, en resurs som skulle tas tillvara. 
  
Samtidigt kan man urskilja ett intresse för drivmedel inom energibolaget. 
Bolaget planerade till exempel samarbeten med Svensk metanolutveckling 
AB260 för att testa drivmedel.261 Möjligheterna att använda biogas som 
fordonsbränsle undersöktes i samarbete med Saab-Scania 1984 som 
tillsammans med bolaget byggde en motor för gasdrift.262 Det var inte bara 
biogas som bolaget var intresserat av. Energibolaget hade, sedan den 
första oljekrisen på 1970-talet, undersökt möjligheterna att få tillgång till 
metan. Detta har dels handlat om att få tillgång till naturgas, bland annat 
i samband med diskussioner om dragningar av naturgasledningar i 
Mellansverige.263 Därtill har möjligheter undersökts för att få tillgång till 
metan i form av den så kallade östgötagasen. Samtidigt som biogasen från 
avloppsreningsverket undersöktes som möjligt fordonsbränsle, undersökte 
bolaget östgötagasen för samma ändamål.264 Inom energibolaget fanns 
därmed ett intresse för att använda metan som drivmedel. Det visar även 
hur bolaget mobiliserade ekonomiska resurser främst i tid och pengar för 
att faktiskt utreda hur metan skulle kunna användas som drivmedel. 
 
Under sent 1980-tal gjordes ytterligare utredningar inom bolaget gällande 
biogasens användningsområde. Enligt värmeverkschefen Carlsson var 
syftet med utredningen att undersöka hur biogasen skulle kunna 
                                                 
256 Intervju, energibolagets vd Öberg 2007-03-01; Tekniska verkens årsredovisning 1973, 
s 3 
257 Intervju, värmeverkschefen Carlsson 2009-01-19 
258 Tekniska verkens årsredovisning 1981, s 8 
259 Tekniska verkens årsredovisning 1982, s 3 
260 Svensk metanolutveckling AB bildades 1974 av staten och Volvo för att undersöka 
förutsättningar för användning av metanol. (SOU 1977:58 Energi – program för 
forskning, utveckling, demonstration. Bilaga B Transporter, s 92) 
261 Kommunstyrelsen 1979-10-30. Remissvar från Tekniska verken [datum saknas]. 
Motion om åtgärder mot luftföroreningar, av S. Eng (S), 1978-03-22. Dnr 1978.189 
262 Mårtensson 1992, s 117; intervju, energibolagets vd Öberg 2007-03-01  
263 Tekniska verkens årsredovisning 1973, s 3; intervju värmeverkschefen Carlsson 
2009-01-19; energibolagets vd Öberg 2007-03-01 
264 Mårtensson 1992, s 117; Tekniska verkens årsredovisning 1982, s 3; intervju, 
värmeverkschefen Carlsson 2009-01-19 
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användas på ett lönsammare sätt än i fjärrvärmenätet.265 I samband med 
att den nya sopförbränningsstationen togs i bruk började angränsande 
kommuner, till exempel Norrköping, att leverera avfall till bolaget med 
start 1982. Genom förbränningsanläggningen och tillgången till större 
mängder avfall utökades kapaciteten för fjärrvärmeproduktionen i 
bolaget.266 Då bolaget hade byggt ut sopförbränningsanläggningen och tog 
emot avfall som i sin tur fungerade som bränsle i fjärrvärmenätet var 
alltså användningen av biogas i samma syfte jämförelsevis olönsam. Att 
istället använda biogasen för elproduktion eller som drivmedel skulle, 
enligt värmeverkschefen Carlsson, öka förädlingsvärdet av gasen.267 
Utredningen om biogasens användningsområde resulterade sedan i att den 
skulle användas för att producera el och värme. År 1988 inköptes en 
gasmotor med vilken kraftvärme framställdes från biogasen.268 Gasmotorn 
fungerade även som reservkraftverk.269  
 
Samtidigt som en strategisk utredning av biogasens användningsområde 
genomfördes under sent 1980-tal, kvarstod energibolagets intressen för 
fossil metan som drivmedel. Exempelvis väcktes frågan ånyo om naturgas 
då gasledningar väntades dras genom länet under 1990-talet.270 Frågan om 
hur biogasen skulle användas inom bolaget och huruvida det skulle kunna 
sammankopplas med intresset för drivmedel kvarstod. 
 

Rötrest: Jordnäring eller miljöproblem? 
 
Vid framställning av biogas i avloppsverk bildas en restprodukt, 
rötslam.271 Det här avsnittet syftar till att ge en kortfattad bild av den 
debatt gällande avlopps- och rötslam som ägde rum under 1980-talet och 
som även kom att få betydelse vid planeringen av den storskaliga 
biogasproduktionen i såväl Linköping som Helsingborg under mitten av 
1990-talet (läs vidare i 5.5 och 6.5). 
 
Under den senare delen av 1980-talet väcktes frågan om slammets 
innehåll och medförde en debatt om kvaliteten på det slam som spreds på 
åkrar. Diskussioner om metallhalterna i slammet bidrog till att LRF 1989 
införde en bojkott för användning av slammet i jordbruket. En överens-
                                                 
265 Intervju, värmeverkschefen Carlsson 2009-01-19 
266 Jansén, J. (red.) 1996. Tekniska verkens historiska album. Linköping: Tekniska 
verken i Linköping, s 66-67 
267 Intervju, värmeverkschefen Carlsson 2009-01-19 
268 Tekniska verkens årsredovisning 1988, s 15 
269 Tekniska verkens årsredovisning 1989, s 5; intervju, energibolagets vd Öberg 2007-
03-01 
270 Tekniska verkens årsredovisning 1988, s 5 
271 Läs vidare i kapitel 2 
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kommelse mellan LRF, Vatten- och avloppsverksföreningen och Natur-
vårdsverket 1994 ledde till en uppgörelse om kvalitetssäkring av 
slammet.272 Slamdiskussionerna fördes på nationell nivå, men kan även 
urskiljas på kommunal nivå varför energibolaget mötte svårigheter med 
att leverera slammet till lantbruket.273 LRF organiserade till exempel 
blockader för att bönderna omkring Linköping inte skulle ta emot 
slammet.274 Frågan om innehållet i slam och användningen av det som 
jordnäring är dock en ständigt aktuell fråga.275 Enligt kommun-
fullmäktigeledamoten Danielsson (C), som var engagerad i frågan genom 
LRF, kan spår av bojkotten mot slammet urskiljas även idag, då 
lantbrukare som använder slam vid spannmålsproduktion kan möta 
svårigheter med att sälja vidare sina produkter då rädslan för att det 
innehåller farliga ämnen kvarstår.276  
 
Aktiv framställning av biogas, det vill säga storskalig bränsleproduktion, 
skulle därmed kunna leda till problem med att bli av med rötresten. 
Betydelsen av slamsdebatten kommer vidare att diskuteras då frågan om 
storskalig biogasproduktion lyftes upp i Linköping och Helsingborg. 
 

Avslutande diskussion: Metanprocess utvecklas parallellt 
 
Vilken roll spelade då biogasen som bränsle och rötning som teknik inom 
energibolaget? Vilka intressen hade energibolaget av att framställa biogas? 
Att följa biogasens väg inom energibolaget ger ingen tydlig bild av dess roll 
mot slutet av 1980-talet. En förändring vad gäller synen på biogasen inom 
bolaget kan dock urskiljas. Från att ha uppfattats som ett relativt 
obetydligt resultat vid slamstabiliseringen inom avloppsreningsverket, till 
att istället ses som ett bränsle – ett bränsle med utvecklingsmöjligheter. 
Biogasen sammankopplades också med det drivmedelsintresse som växte 
fram inom energibolaget under 1970-talet, då gasen skulle kunna 
sammankopplas med energibolagets planer på att få tillgång till andra 
möjliga fordonsbränslen, nämligen naturgas och/eller östgötagas. 
Samtidigt fanns även sporadiska planer på att använda tekniken rötning 
för avfallshantering. 
  

                                                 
272 Söderberg 1999, s 63-64 
273 Tekniska verkens årsredovisning 1988, s 5; intervju, kommunfullmäktigeledamoten 
Danielsson (C) 2009-01-22 
274 Intervju, kommunfullmäktigeledamoten Danielsson (C) 2009-01-22 
275 Se t ex debattartikel av Jarlöv, L. m.fl. ”Avloppsslam en cancerfara som förgiftar våra 
åkrar”. Dagens Nyheter 2009-04-19 
276 Intervju, kommunfullmäktigeledamoten Danielsson (C) 2009-01-22. Se även t ex 
Jarlöv m.fl. 2009-04-19; Söderberg 1999, s 64-65 
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I energirelaterade frågor kan energibolaget tolkas som en drivande aktör. 
Det avspeglas i fallet med drivmedel, där bolaget på eget initiativ och efter 
egna intressen undersökte och påbörjade utredningar för sådan produktion 
och/eller distribution. Energibolaget hade ett handlingsutrymme gentemot 
dess ägare, kommunen. Därtill hade bolaget tillgång till resurser som 
kunde mobiliseras för att driva igenom egna intressen. Detta uttrycks 
bland annat genom att energibolaget undersökte ett för dem nytt område, 
nämligen drivmedel. I sökandet efter drivmedel att producera och/eller 
distribuera samt i utredningar kring användning av biogasen, användes 
huvudsakligen ekonomiska resurser. Energibolaget kan tolkas som en 
drivande aktör – en aktör som hade mandat och en faktisk möjlighet att 
agera. Det vill säga, energibolaget hade ett stort handlingsutrymme över 
frågor som rörde energi, till exempel alternativa bränslen, samtidigt som 
intresset för drivmedel och metan växte sig starkare i bolaget.  
 
Diskussionerna om möjligheterna att använda alternativa drivmedel hade 
diskuterats i två delprocesser, miljöanpassningsprocessen och kollektiv-
trafikprocessen. Inom energibolaget pågick samtidigt diskussioner där 
fokus låg på metan som drivmedel. Därmed kan ytterligare en delprocess 
urskiljas, som jag benämner metanprocessen. Metanprocessen var till stor 
del frånkopplad resterande två processer. Utredningar gällande metan, de 
intressen som kretsade kring detta bränsle och de diskussioner som fördes 
om vilken roll metan skulle ha, skedde enbart i energibolaget. Aktörer från 
andra delar inom den kommunala verksamheten, till exempel politiker 
från kommunfullmäktige, stod trots intressen och diskussioner om 
alternativa drivmedel, utanför.277 Förslag och diskussioner gällande 
eldriven kollektivtrafik som fördes i bland annat kommunfullmäktige 
avspeglas inte i intervjuer och/eller årsredovisningar från energibolaget. 
Bolaget hade emellertid en representant med i arbetsgruppen som utredde 
eldriven kollektivtrafik. Dennes roll var dock, enligt beredningsutskottets 
önskan, att ”[…] ha kunskaper angående det aktuella kraft-
överföringssystemet (transformatorer och ledningar m m)”.278  
 
Sammantaget innebär detta att policyprocessen bestod av tre delprocesser 
som löpte parallellt. De var inte helt frånkopplade varandra, då energi-
bolaget exempelvis deltog i utredningarna kring trådbussar. Genom trafik- 
och energibolagens årsredovisningar redovisades dessutom utredningar 
gällande metan och tryckackumulatorer. Icke desto mindre skilde sig 
processerna åt avseende aktörer, intressen och resurser. Hur och varför 
processerna sammankopplades kommer att analyseras i nästa delkapitel.  

                                                 
277 Se intervju, kommunalrådet Johnsson (S) 2009-03-03, som uppfattar att den tidiga 
biogasutvecklingen var något som skedde internt i energibolaget 
278 Kommunstyrelsens beredningsutskott 1979-09-12. ”Projektorganisation för försök 
med trådbusstrafik”. Motion om utredning angående eldrivna fordon. Dnr 1976.278 
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5.4 Lita på biogas! 1988-1994 

 
I de tidigare delkapitlen kunde tre parallella processer urskiljas. Följande 
delkapitel fokuserar på hur metan- och kollektivtrafikprocessen samman-
kopplades. Detta resulterade i ett pilotförsök, ”LiTA på biogas”, med 
biogasbussar i Linköping. Hur och varför sammankopplades de två 
processerna? Vilka aktörer var drivande i förslaget om biogas – och på 
vilka arenor? Hur hanterades samtidigt det ständigt (in)aktuella förslaget 
om trådbussar?  
 

Trafikbolagets vd definierar nytt problem 
  
Omkring 1988 kan en tydlig förändring urskiljas avseende trafikbolagets 
förhållningssätt till diskussionerna om miljöanpassad kollektivtrafik. 
Trafikbolagets nya vd Hofvendahl tillträdde 1988 men hade varit vice vd 
sedan 1987.279 Förändringen i bolagets förhållningssätt till drivmedelsbyte 
kan till stor del relateras till tillsättandet av en ny vd. Efter det att den 
nye vd:n hade tillsatts tog trafikbolaget en betydligt större del i dessa 
diskussioner.280 Enligt kommunalrådet Johnsson (S) medför tillsättandet 
av en ny vd möjlighet till förändringar i verksamheten, vilket betyder att 
såväl nya idéer som förkastande av de redan befintliga, kan bli aktuellt.281 
Vd:n lyfte upp frågor gällande miljöanpassning av kollektivtrafiken på 
dagordningen. Exempelvis redovisade han rapporter om utvecklingsarbetet 
och åtgärdsprogram för miljövänligare kollektivtrafik, diskuterade miljö-
politiska propositioner, gjorde studiebesök hos elfordonstillverkare, 
diskuterade alternativa drivmedel och så vidare.282 I slutet av 1988 
beslutade även styrelsen att inrätta en arbetsgrupp för miljöfrågor.283 
Uppfattningen om den nye vd:n som drivande, främst som initiativtagare 
till det försök med biogasbussar som senare genomfördes, är något som 
delas av flera informanter och beskrivs mer utförligt nedan.284  

                                                 
279 Se Linköpings trafik AB styrelseprotokoll 1987-88 
280 Den förändrade inställningen uttrycktes bl a i svar på motioner gällande 
miljöanpassning av tätortsbussar. Se remissvar från Linköpings trafik AB 1988-11-29. 
Motion (vpk) om renare luft och bättre hälsa med mindre avgaser, av G. Andersson, I. 
Thykosson & L. Henricsson,1986-10-20. Dnr 1986.655; Kommunstyrelsen 1989-10-04. 
Remissvar från Linköpings trafik AB 1988-08-21. Motion om de sura utsläppen till 
luften, av G. Andersson (S), 1988-01-29. Dnr 1988.77 
281 Intervju, kommunalrådet Johnsson (S) 2009-03-03 
282 Se t ex styrelseprotokoll från Linköpings trafik AB 1988-89 
283 Linköpings trafik AB styrelseprotokoll 1988-11-03 § 23 
284 Se intervju, trafikbolagets personalchef Wollenweber 2009-01-21; länstrafikbolagets 
vd Arnrup 2007-03-26; energibolagets vd Öberg 2007-03-01; kommunalrådet Johnsson 
(S) 2009-03-03; konsulten Ekelund 2009-01-23 



Fallstudien i Linköpings kommun 

91 
 

 
Att den nye vd:n för trafikbolaget var drivande enbart på grund av 
personliga egenskaper kan dock ifrågasättas. För det första kan vd:ns 
förändrade förhållningssätt till miljöanpassad kollektivtrafik relateras till 
den tidpunkt han tillträdde. 1988 var ett år då miljöfrågans aktualitet i 
Sverige var oerhört stor.285 Utöver detta skedde andra förändringar som 
kunde relateras till kollektivtrafikens organisation. År 1985 skedde en 
avreglering av busstrafiken vilket innebar att driften skulle upphandlas i 
konkurrens.286 Mot den bakgrunden genomförde länstrafikbolaget i 
Östergötland den första konkurrensupphandlingen 1988 inför trafiken som 
skulle börja köras sommaren 1989.287 Den förändringen innebar att 
trafikbolagets ensamrätt att trafikera busstrafiken inom Linköpings 
kommun avskaffades för att istället konkurrensupphandlas. Enligt 
länstrafikbolagets vd Arnrup fanns det ett tryck på trafikbolagen, eftersom 
deras verksamhet blev beroende av att kunna vara konkurrenskraftig.288  
 
Trafikbolaget stod alltså inför stora förändringar – förändringar som 
skulle kunna hota bolagets existens. Vd:ns drivkrafter kan därmed 
relateras till just detta. Den bilden framträder också bland flera 
informanter. Kommunalrådet Johnsson (S) relaterar den nye vd:ns 
drivande attityd, som han betecknar som ett slags entreprenörskap, till 
bolagets framtid och strävan efter utveckling.289 Länstrafikbolagets vd 
Arnrup ger en liknande bild och menar att vd:n sökte profilfrågor för att 
stärka konkurrenskraften inför senare upphandlingar.290 Den förändring 
och förstärkande av bolaget som nye vd:n ville åstadkomma kan utläsas 
genom årsredovisningen för trafikbolaget 1988. Vd:n skriver: 
 

1988 – ett år av samarbete och utveckling! 
 
Det gångna året har inneburit stora förändringar för Linköpings 
Trafik AB, LiTA. Efter några års förberedelser genomfördes efter 
hand genomgripande förändringar som alla hade ett gemensamt 
syfte – att stärka bolagets konkurrensförmåga. 
 
Bolagets övergripande mål definierades, strategier utarbetades. 
Organisation och bemanning sågs över. Genom att utnyttja 
företagets alla lagdelar och inneboende kraft gick det att på kort 
tid nå resultat.291 

 

                                                 
285 Bennulf 1994, s 74-75 
286 SOU 2003:67, s 121 
287 Östgötatrafikens hemsida, 2009-04-21 
288 Intervju, länstrafikbolagets vd Arnrup 2007-03-26 
289 Intervju, kommunalrådet Johnsson (S) 2009-03-03 
290 Intervju, länstrafikbolagets vd Arnrup 2007-03-26 
291 Linköpings trafik AB årsredovisning 1988, s 4 
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Vilka intressen uttrycktes i trafikbolaget, genom den nye vd:n? Intresset 
för trafikbolaget enligt ovan kan huvudsakligen relateras till att rädda det 
egna bolaget. Problemdefinitionen handlade således om att stärka bolagets 
konkurrenskraft. Problemdefinitionen kan kontextualiseras på två olika 
sätt. För det första handlade det, som nämndes ovan, om avregleringen 
som medförde att trafikbolaget behövde förstärka sin konkurrenskraft 
gentemot andra bussoperatörer. För det andra kan problemdefinitionen 
kontextualiseras med de miljödiskussioner som sedan 1970-talet hade förts 
lokalt såväl som nationellt. Mot slutet av 1980-talet ifrågasattes 
kollektivtrafiken nationellt. Det handlade om att kollektivtrafikens 
miljöpåverkan jämfördes med privatbilismens. Den nytillträdde vd:n 
Hofvendahl uppfattade att det förelåg en förändring i samhällets 
förhållningssätt gentemot kollektivtrafiken och synen på busstrafiken som 
miljövänligt transportmedel. Den förändringen kan relateras till att de 
första katalysatorförsedda personbilarna kom till Sverige 1987. Genom 
katalysatorn kunde en stor del av avgasernas skadliga utsläpp renas, till 
exempel 90 procent av kväveoxiderna. Från och med 1989 gällde skärpta 
avgaskrav för personbilar som såldes i landet. Bensindrivna bilar skulle 
vara utrustade med katalytisk avgasrening, vilket krävde att blyfri bensin 
skulle användas.292 Dessa nya krav innebar en kraftig förbättring av 
bensinbilarnas avgasrening.  
 
Möjligheterna att rena bussarnas avgaser var dock sämre. De bussar som 
användes inom kollektivtrafiken drevs huvudsakligen med diesel och 
kunde inte renas.293 Enligt trafikbolagets vd Hofvendahl medförde 
införandet av katalysatorerna i privatbilarna en diskussion och ett 
ifrågasättande av kollektivtrafikens roll som miljövänligt transport-
medel.294 Diskussionen som vd:n relaterar till fördes bland annat i 1988 
års trafikpolitiska proposition Om trafikpolitiken inför 1990-talet (läs 
vidare i kapitel 2). Sammantaget innebar detta att privatbilismen – det 
transportslag som kollektivtrafiken ofta strävar efter att ta 
marknadsandelar ifrån – genom katalysatorn uppfattades som ett mer 
”miljövänligt” transportmedel. Detta skildrar en slags legitimitetskris för 
kollektivtrafiken och dess roll som miljövänligt transportmedel. 
Trafikbolagets vd kontextualiserar bytet av dieseln mot ett miljövänligare 
alternativ till dessa diskussioner: 
                                                 
292 Ds K 1987:5 Trafik, luftföroreningar och buller: Olika åtgärder för att minska 
transportsektorns avgasutsläpp och buller i framtiden. Del 1: ”Trafik och 
luftföroreningar: Olika åtgärder för att minska transportsektorns avgasutsläpp och 
buller i framtiden” av U. Hammarström m.fl. (VTI). Stockholm: Allmänna förl., s 35; 
Prop. 1985/86:61 Om skärpta avgasreningskrav för personbilar, m.m., s 1-3 
293 Katalysatorer är inte kompatibla med dieselbränsle, då dieselavgaserna förstör 
katalysatorn. 
294 Intervju, trafikbolagets vd Hofvendahl 2007-03-07. Se även intervju, TFB:s 
programansvarige Thörnblom 2009-03-25 
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[D]et här var egentligen för att kunna hävda kollektivtrafiken 
mot framför allt bilen. Vi skulle vara det miljövänligaste 
alternativet.295 

 
Den andra delen i trafikbolagets problemdefinition handlade därmed om 
att stärka konkurrenskraften som miljövänligt transportmedel. Problemet 
som definierades inom trafikbolaget bör emellertid inte tolkas som 
motstridigt den tidigare problemdefinitionen avseende bussarnas diesel-
användning som bidrog till luftföroreningar vid Trädgårdstorget. Eftersom 
trafikbolagets problemdefinition till stor del handlade om att upprätthålla 
synen på kollektivtrafiken som ett miljövänligt transportsätt, var 
miljöanpassning genom drivmedelsbyte en möjlig lösning på båda 
problemen.  
 

Gemensamma intressen identifieras av energi- och 
trafikbolagen 
 
Det fanns sedan tidigare ett samarbete mellan energibolaget och 
trafikbolaget. De utgjorde de två största av kommunens bolag och 
samarbetade i vissa frågor gällande exempelvis gatubyggen som var 
kopplade till både energi- och kollektivtrafikfrågor. Trafikbolagets 
personalchef Wollenweber berättar: 
 

Vi träffades ofta och diskuterade rent allmänt runt omkring 
Linköping och förutsättningar för bolagen […]296 

 
Enligt personalchefen hade bolagen i vissa fall gemensamma intressen som 
de kunde driva gentemot ägaren, det vill säga Linköpings kommun.297 Mot 
slutet av 1980-talet blev bolagen engagerade i samma projekt, det vill säga 
som producent respektive konsument av biogas. Samarbetet gällande just 
gas uttrycktes bland annat i svar på en motion i fullmäktige. Våren 1989 
skrev kommunens planeringschef Karlsson följande: 

                                                 
295 Intervju, trafikbolagets vd Hofvendahl 2007-03-07 
296 Intervju, trafikbolagets personalchef Wollenweber 2009-01-21 
297 Ibid. 
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Tekniska verken [energibolaget] har beslutat att studera 
bränslesystem för transporter. Planeringsenheten har därför med 
tekniska verken och trafikbolaget diskuterat olika försök med 
alternativa drivmedel främst för kollektivtrafiken. Bolagen är 
intresserade av ett gemensamt försök med gasdrift och tekniska 
verken är även intresserat av eldrift.298 

 
Citatet ovan ger intrycket av att kommunens planeringsenhet hade en 
sorts samverkande funktion i samarbetet mellan energi- och trafikbolagen. 
Konsulten Ekelund uppfattar att planeringschefen Karlsson var drivande i 
att bevaka kommunens intressen i projektet.299 Planeringschefen själv, 
som ansvarade för kommunens bolagskontakter, uppfattar dock att det var 
de båda bolagen samt länstrafikbolaget som initierade och drev det 
gemensamma projektet. Enligt planeringschefen var han ”[…] inblandad 
från kommunen. Mera kanske som gisslan än som den som var 
pådrivare”.300 Att kommunens planeringsenhet var med i diskussioner 
gällande det gemensamma gasprojekt som bolagen sedan inledde beskrivs 
mer utförligt nedan. Hur bolagen möttes gällande just detta samarbete är 
således oklart – men sedan tidigare fanns alltså kontakter dem emellan. 
Citatet ovan uttrycker två förändringar i policyprocessen. För det första att 
trafikbolaget faktiskt var intresserat av att byta drivmedel i bussarna. 
Efter att den nye vd:n tillträtt hade bolaget haft en mer positiv inställning 
till drivmedelsbyte. Citatet uttrycker dock en konkretisering av 
trafikbolagets förändrade inställning. För det andra hade ett samarbete 
mellan bolagen inletts. Ett gemensamt intresse hade identifierats: 
Användning av gas i kollektivtrafiken.  
 
Samarbetet initierades under en tidsperiod då ett flertal försök med 
miljöanpassning av kollektivtrafiken genomfördes i landet.301 Trafikbolag 
diskuterade sådana försök tillsammans med Svenska Lokaltrafik-
föreningen302 på regelbunden basis.303 År 1988 hade även TFB tilldelats 
100 miljoner kronor för forskning och utveckling inom kollektivtrafik, där 
bland annat miljövänlig bussdrift skulle undersökas.304 Trafikbolaget tog 
kontakt med TFB för att undersöka möjligheterna för att få till stånd 

                                                 
298 Kommunstyrelsen 1989-06-06. Svar på motion (mp) om eldrivna poolbilar, av U. 
Kardell, 1988-12-05. Dnr 1988.601. Samarbetet mellan energibolaget och trafikbolaget 
nämns även Linköpings trafik AB:s arbetsutskott, 1989-04-14 § 9. 
299 Intervju, konsulten Ekelund 2009-01-23 
300 Intervju, planeringschefen Karlsson 2007-03-22 
301 Sandén & Jonasson 2005, s 26-28 
302 Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF) är en branschorganisation för aktörer 
kopplade till lokal och regional kollektivtrafik i Sverige. Föreningen heter sedan 2008 
Svensk Kollektivtrafik. (Svensk kollektivtrafiks hemsida 2011-05-24) 
303 Sandén & Jonasson 2005, s 26 
304 Prop. 1987/88:50, s 258 
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finansiering av ett försök med miljöanpassad kollektivtrafik.305 Huruvida 
bränslet vid kontakten med TFB redan var identifierat är dock oklart. I 
samarbete med TFB genomförde kommunen samt trafik- och energi-
bolagen en kostnads-nyttoanalys avseende olika alternativa sätt att miljö-
anpassa kollektivtrafiken. I nyttoanalysen jämfördes bland annat tråd-
bussar, etanol och metan avseende kväveoxidutsläpp och kostnader för 
respektive teknik. Enligt analysen skulle det billigaste alternativet, som 
dock skulle ge minst reduktioner av kväveoxider, vara fortsatt användning 
av diesel. Trådbussar skulle däremot ge högst reduktion av kväveoxider 
men också bidra till högst kostnader. Av resterande studerade alternativ 
uppgav analysen att metan var det bränsle som skulle ge en hög 
kväveoxidreduktion till en jämförelsevis låg kostnad.306 
 
Som nämndes ovan var samarbetet inriktat på just gasdrift. Det var dock 
inte i första hand biogas som var aktuellt. I ett första skede var det istället 
östgötagasen och naturgasen som aktualiserades.307 Ett par informanter 
har relaterat intresset för metan till den jämförandestudie där bränslet 
ansågs ge störst reduktion av kväveoxider till lägst kostnader.308 I 
trafikbolagets årsredovisning 1989 nämndes jämförandestudien vars 
resultat ”[…] kommer att vara vägledande för kommande satsningar på 
miljövänlig kollektivtrafik”.309 Att metan enbart aktualiserades på grund 
av studien bör man dock förhålla sig kritisk till. Energibolaget hade, som 
tidigare visats, ett tydligt intresse av att använda just naturgas och 
östgötagas som drivmedel. Att naturgasen emellertid inte blev aktuell som 
drivmedel kan förklaras med att den naturgasutbyggnad som förväntades 
ske i landet och som energibolaget väntade på, avstannade.310 Enligt 
konsulten Ekelund, som var projektledare för biogasförsöket, valdes biogas 

                                                 
305 Intervju, konsulten Ekelund 2009-01-23. Jämför även trafikplaneraren Wramborg 
(intervju, 2009-02-03) som uppfattar TFB:s programansvarige Thörnblom var en 
drivande aktör i processen 
306 Lind, G. & Lindqvist, E., 1990. Miljövänlig kollektivtrafik med buss: Konsekvenser av 
olika drivsystem. TFB-meddelande 156. Stockholm: TFB; intervju, konsulten Ekelund 
2009-01-23; kommunalrådet Gustafsson (C) 2007-03-23 
307 Intervju, konsulten Ekelund 2009-01-23; Sandén & Jonasson 2005, s 39; Kullbjer, T. 
1995. Biogasdrivna bussar i Linköping. KFB-rapport 1995:14. Stockholm: NUTEK, s 3 
308 Intervju, kommunalrådet Gustavsson (C) 2007-03-23; konsulten Ekelund 2009-01-23 
309 Linköpings trafik AB årsredovisning 1989, s 7 
310 Intervju, konsulten Ekelund 2009-01-23. Detta avspeglas tydligt i energibolagets 
naturgasplaner. Fram till 1991 hade bolaget en optimistisk syn på möjligheterna till 
naturgasintroduktion i kommunen. I 1991 års årsredovisning uttrycks dock för första 
gången att biogas ska användas i samarbete med trafikbolaget samt att bolagets 
aktieinnehav i Swedegas avvecklats. (Tekniska verkens årsredovisning 1991, s 5) I 1992 
års redovisning uttrycks dock att ”[…]naturgasutbyggnaden i landet helt avbrutits”. 
(Tekniska verkens årsredovisning 1992, s 4) 
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som bränsle på grund av att naturgas inte fanns tillgänglig.311 Enligt 
Sandén och Jonasson infördes biogas i väntan på naturgas. Därefter 
expanderade biogasproduktionen ytterligare på grund av att naturgas-
introduktionen helt uteblev (läs vidare i 5.5). Biogasen var därmed tänkt 
som en brygga till naturgasen.312 Energibolagets intresse för natur- och 
östgötagas kvarstod fram till 1991.313 
  

Energibolaget drivande för användning av metan som 
drivmedel 
 
Energibolaget är en aktör vars roll i policyprocessen förändrades kraftigt 
mellan olika tidsperioder. Vilken roll spelade energibolaget i samarbetet 
och i policyprocessen? Kan energibolaget tolkas som en drivande aktör? 
 
Jag tolkar energibolaget som en drivande aktör, vilket främst var 
sammankopplat med intresset för metan. Enligt energibolagets vd Öberg 
har alternativa drivmedel diskuterats inom bolagets ledning men inte förts 
fram som förslag för styrelsen. Detta eftersom det inte uppfattades som 
förenligt med bolagets verksamhet. Öberg nämner rapsolja, som 
framställdes i en lantbruksskola inom Linköpings kommun. Han förklarar 
bolagets ointresse för bränslet: 
 

Jag hittade inget sammanhang med Tekniska verken 
[energibolaget]. Vi har ingen odlingsmark. Kallpressning är en 
väldigt liten investering, och fordonsdrift är inget huvud-
ändamål. Det ligger helt utanför bolagets intresse. Alltså gör vi 
ingenting.314 

 
Värmeverkschefen Carlsson ger en liknande bild av ointresset för 
alternativa drivmedel som inte ligger inom energibolagets kompetens- och 
verksamhetsområde. Ett drivmedel som exempelvis etanol ligger utanför 
bolagets kompetensområde och var ingenting som nyttjades i verksam-
heten sedan tidigare. Gas i form av östgötagas, biogas och naturgas fanns 
det emellertid en kompetens inom i bolaget samtidigt som metan även 
framställdes i verksamheten.315  
 

                                                 
311 Intervju, konsulten Ekelund 2009-01-23. Se även intervju, länstrafikbolagets vd 
Arnrup 2007-03-26 
312 Sandén & Jonasson 2005, s 39 
313 Tekniska verkens årsredovisning 1991, s 5; intervju, projektledaren Hammarstedt 
2009-03-12 
314 Intervju, energibolagets vd Öberg 2007-03-01 
315 Intervju, värmeverkschefen Carlsson 2009-01-19. Se även Tekniska verkens 
årsredovisning 1991, s 5 
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Energibolaget var således drivande huvudsakligen vad gäller utvecklingen 
av metan som drivmedel.316 Detta hade en väsentlig betydelse i samarbetet 
med trafikbolaget. Utan energibolaget som drivande för att utveckla 
biogasen som bussbränsle är det inte tänkbart att något pilotprojekt hade 
inletts. Metan var i praktiken inte tillgängligt som drivmedel på samma 
sätt som exempelvis etanol vid samma tidpunkt hade varit. Energibolaget 
behövde aktivt planera och utarbeta metoder och teknik för att kunna 
använda gasen som drivmedel för bussarna, då drift med biogas inte 
tidigare genomförts.317  
 

(Icke)valet mellan trådbussar och biogas 
 
Samtidigt som energi- och trafikbolagen identifierade gemensamma mål 
var förslaget om eldrift fortfarande aktuellt i miljöanpassningsprocessen. 
Trafikplaneraren Wramborg, en av de tjänstemän inom kommunen som 
arbetade med trådbussfrågan och har beskrivits som drivande, var 
delaktig i att anordna en ny studieresa.318 Den här gången gick resan mot 
väst. Eldrift i Tyskland, Schweiz och Frankrike studerades våren 1988. Vid 
den resan studerades en ny teknik för trådbussar, nämligen duodriften. 
Duoteknik innebar att bussar kunde gå i ett trådbussnät inne i 
stadskärnan där de drevs med el. Utanför stadskärnan skulle bussarna 
dock fungera som vanliga dieselbussar. Till skillnad från traditionella 
trådbussar krävdes inte ett nät och infrastruktur i hela staden, då endast 
känsliga delar i stadskärnan skulle skyddas från bussarnas dieselavgaser. 
Därtill var vissa av de bussar samt elmotorer som studerades 
svenskproducerade. Offerter begärdes in från fordonsproducenterna.319 
Faktorer i trådbussförslaget som tidigare uppfattats som problematiska, 
det vill säga tekniska och ekonomiska aspekter, undersöktes därmed ånyo. 
  
Enligt flera informanter försvårades förslaget om eldrift av ett motstånd 
från den svenska fordonsindustrin. Enligt miljöchefen Johansson 
motarbetades införandet av trådbussar av fordonstillverkarna Volvo och 
Scania, vilket gjordes genom att lämna in offerter med priser för bussarna 
som var orimligt höga. Det var, menar Johansson, inte politiskt 
genomförbart att beakta ett sådant alternativ.320 Trafikbolagets styrelse-
ledamot Brimalm (M) delar den bilden och uppfattar att de svenska 

                                                 
316 Se t ex intervju, miljöchefen Johansson 2009-02-05; kommunalrådet Gustavsson (C) 
2007-03-23; kommunalrådet Johnsson (S) 2009-03-03. Jämför även delkapitel 5.3, där 
bolagets agerande för att utveckla metan som drivmedel beskrivs. 
317 Intervju, länstrafikbolagets vd Arnrup 2007-03-26 
318 Intervju, konsulten Persson 2010-08-12 
319 Intervju, trafikplaneraren Wramborg 2009-02-03 
320 Intervju, miljöchefen Johansson 2009-02-05 
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fordonstillverkarna hade sin främsta prioritering i att sälja traditionella 
dieselbussar.321 Konsulten Ekelund, som dock inte var aktiv i Linköpings 
trådbussdiskussioner, ger en liknande bild som miljöchefen och trafik-
bolagets styrelseledamot vad gäller fordonsindustrins allmänna motstånd 
gentemot andra alternativ än konventionell dieseldrift: 
 

[D]e tunga industriaktörerna kämpade emot allt vad de 
orkade.322 

 
Försök med biogasdrift erhöll ekonomiskt bidrag från kommunstyrelsen 
våren 1990.323 Enligt trafikbolagets vd presenterade han förslaget som ett 
sätt för kommunen att miljöanpassa stadsbussarna genom att ta tillvara 
på den gas som redan producerades i avloppsreningsverket.324 Förslaget 
om biogas fördes också fram som ett alternativ till trådbussar. Vd:n 
berättar: 
 

[B]olagsledning och styrelsen vände sig till kommunledningen 
och presenterade den här idén och fick kommunens intresse för 
att se det som ett alternativ till en dyr satsning på trådbuss.325 

 
Trådbussarna, som mött motstånd för att bland annat vara en dyr 
investering, ställdes mot biogasen som kommunen själva producerade. 
Kommunalrådet Johnsson (S) uppfattar dock inte att trådbussförslaget 
avvecklades på grund av biogasen, utan snarare på grund av ekonomiska 
faktorer. Enligt Johnsson (S) lanserades dock förslaget om biogas i ett 
skede då trådbussatsningen höll på att bli mindre aktuell. Han berättar: 
 

 [D]et höll på att gå ner. […] Han [trafikbolagets vd] hade nog 
mer eller mindre avskrivit det här helt och hållet, för då var han 
inte alls intresserad av att satsa på trådbuss när det här dök 
upp. Och då mötte han det genom att satsa pengar i ett gas-
projekt.326 

 
Det så kallade biogasprojektet erhöll 250 000 kronor från kommunen, 
vilket nästkommande år skulle finansieras av trafik- och energibolagen 
med stöd från bland annat TFB.327 Samtidigt var alltså eldrift fortfarande 
aktuellt. Ett par månader senare lyftes frågan om eldrivna bussar ånyo 
upp i kommunfullmäktige. ”Det är dags för praktisk handling”, skrev 

                                                 
321 Intervju, trafikbolagets styrelseledamot Brimalm (M) 2009-02-06. Jämför intervju, 
trafikbolagets vd Hofvendahl 2007-03-07 
322 Intervju, konsulten Ekelund 2009-01-23 
323 Kommunstyrelsens planeringsutskott 1995-01-23. Biogasprojektet. Dnr 95.0124 
324 Intervju, trafikbolagets vd Hofvendahl 2007-03-07 
325 Ibid. 
326 Intervju, kommunalrådet Johnsson (S) 2009-03-03 
327 Kommunstyrelsens planeringsutskott 1995-01-23. Biogasprojektet. Dnr 95.0124 



Fallstudien i Linköpings kommun 

99 
 

motionären Franzén (MP) och hänvisade till de långa eldrifts-
diskussionerna i fullmäktige.328 En konsultbyrå, där bland annat den 
tidigare nämnde konsulten Persson ingick, fick i uppdrag att utreda hur en 
satsning på eldrift skulle kunna se ut avseende till exempel linjenäts-
förändringar.329  
 
Motionen avslogs efter att planeringsenheten samt trafikbolaget undersökt 
möjligheten till statliga bidrag för eldrift samt kommit fram till att sådana 
inte fanns att tillgå.330 Eldrift hade då även diskuterats inom ramen för en 
ny trafikplan, Trafikplan 90. I trafikplanen uttrycktes att såväl försök med 
biogas skulle prövas som att trådbussutredningen skulle fortsätta.331 
Samtidigt hade även andra förslag lanserats vid utformningen av 
trafikplanen. Centerpartiet föreslog att ”biobränslebussar” skulle 
prioriteras samtidigt som Kristdemokraterna föreslog försök med raps-
olja.332  
 
Hur förhöll sig då förslagen om biogas och eldrift till varandra? Ställdes 
förslagen mot varandra? Trafikbolagets vd ställde förslaget om biogas i 
relation till trådbussatsningen, som ett motförslag. De fortsatta 
diskussionerna om eldrift ställdes dock inte mot biogas. Detsamma gällde 
de förslag som kom upp i samband med Trafikplan 90. Tydliga skillnader i 
hanteringen av eldrift respektive biogas kan också urskiljas gällande det 
forum inom vilka dessa diskuterades. Till skillnad från förslagen om till 
exempel trådbussar och etanol, som varit omdiskuterade politiska frågor 
som debatterats i kommunfullmäktige under ett flertal år, var biogas ett 
alternativ som inte hade tagits upp i kommunfullmäktige utan istället 
inom två kommunala bolag. Informanter ger motstridiga bilder av hur 
drivande kommunalpolitiker varit i biogasprojektet. Kommunalrådet 
Gustavsson (C) ger en bild av att kommunalpolitiker varit mycket 
drivande, vilket dock skiljer sig från kommunalrådet Johnssons (S) bild.333 
Kommunalrådet Johnsson (S) anser tvärtom att projektet drevs av de två 
bolagen med trafikbolagets vd som den centrala aktören.334 Oavsett hur 
intresserade fullmäktigepolitikerna var av biogasprojektet och i vilken 
utsträckning de var engagerade i det, framträder en bild av att 
biogasprojektet hanterades av energi- och trafikbolagen. Informanter 

                                                 
328 [Motion om] Eldrivna bussar, av G. Franzén (MP), 1990-05-02. Dnr 90.0397 
329 Delrapport av Envitrak 1991-02-06. ”Eldrivna bussar i Linköping”, s 3. Eldrivna 
bussar. Dnr 90.0397 
330 Kommunfullmäktige 1992-02-25. ”Eldrivna bussar/redovisning av utredningsuppdrag 
och svar på motion (mp)”. Eldrivna bussar. Dnr 90.0397 
331 Linköpings kommun 1991, s 34 
332 Kommunfullmäktige 1991-09-24. ”Trafikplan 90 och Trafikförsörjningsplan för 
kollektivtrafiken i Linköping 1991-”. Trafikplan 90. Dnr 91.0022  
333 Intervju, kommunalrådet Gustavsson (C) 2007-03-23 
334 Intervju, kommunalrådet Johnsson (S) 2009-03-03 
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beskriver främst trafikbolagets vd som den drivande personen bakom 
biogassatsningen – inte politiker i kommunfullmäktige. Till skillnad från 
tidigare års diskussioner om att miljöanpassa kollektivtrafiken, i vilka 
trafikbolaget inte visade något tydligt intresse av de förslag om trådbussar 
med mera som politikerna väckte, fanns en drivande aktör i trafikbolaget 
som intresserade sig för miljöanpassningen och drev igenom ett förslag om 
biogasbussar. Aktören, det vill säga trafikbolagets vd, hade genom 
diskussioner och planering med ytterligare en resursstark aktör, 
energibolaget, skapat ett samarbete som medförde att gemensamma 
intressen mellan bolagen kunde tillgodoses. Ett konkret projekt 
sammankopplat till frågan om kollektivtrafikens miljöpåverkan hade 
således tagit sin början och två aktörer hade med ekonomiskt bidrag från 
kommunstyrelsen givits utrymme, fått mandat, att agera.  
 

Resursstarka aktörer i nätverk 
 
Biogasprojektet ”LiTA på biogas” startade 1992 och var ett pilotförsök med 
fem biogasdrivna tätortsbussar.335 Pilotprojektet mötte vissa motgångar, 
inte minst i form av tekniska problem. Det handlade bland annat om att 
bussar stannade och problem med gasreningen.336 Enligt konsulten 
Ekelund bidrog dessa problem till att aktörerna bakom projektet skapade 
ett starkare samarbete för att kunna svara på den kritik som riktades mot 
dem från media. Ekelund, som var projektledare för pilotprojektet, syftar 
inte huvudsakligen på den lokala kritiken om bussar som stannade i 
Linköping. Kritiken handlade snarare om valet av biogas som bränsle i 
bussarna under en tid då naturgas och etanol förekom på många andra 
håll i landet.337  
 
Genom pilotprojektet kan man tydligare urskilja ett nätverk av aktörer 
som stod bakom det. Nätverket utgjordes huvudsakligen av företrädare 
från trafikbolaget, energibolaget och länstrafikbolaget samt kommunens 
planeringschef och konsulten Ekelund, som fungerade som projektledare. 

                                                 
335 Kommunstyrelsens planeringsutskott 1995-09-18. ”Kollektivtrafik – Biogasprojektet.” 
Biogasprojektet. Dnr 95.0124. Det bör dock nämnas att uppgifterna om när projektet 
startade och hur många biogasbussar som användes i pilotprojektet varierar. T ex 
Tekniska verkens verksamhetsberättelse 1991, s 5, hävdar att det var sex bussar som 
togs i drift 1991. Det finns såväl dokument som intervjuer där uppgifterna kring dessa 
uppgifter skiljer sig åt. Jag kommer dock att använda mig av de uppgifter som jag har 
fått från redovisningen av biogasprojektet från kommunstyrelsen med diarienummer 
95.0124 eftersom denna handling innehåller sammanfogade uppgifter från 
energibolaget, trafikbolaget och Linköpings kommun. 
336 Årstrand Sneckenberg. A. & Laaneoks Andersson, C., 2008. Biogas i Linköping: Från 
idé till verklighet. Linköping: Linköpings kommun, s 19 
337 Intervju, konsulten Ekelund 2009-01-23 
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Enligt planeringschefen var de verkställande direktörerna för trafik- och 
energibolagen mycket ”starka”: 
 

Det fanns starka aktörer som hade muskler.338 
 
Styrkan hos aktörerna låg inte bara i deras befattningar som verk-
ställande direktörer utan handlade, enligt planeringschefen, även om den 
kommunala bolagsformen.339  
 
Att nätverket bestod av resursstarka aktörer uttrycktes också genom det 
faktum att projektet kunde inledas från början. Enligt konsulten Ekelund 
möttes projektet i sitt planeringsskede av problem då Scania, som skulle 
leverera gasbussar till projektet, drog sig ur samarbetet på grund av ett 
motstånd mot gasdrift.340 Trafikbolaget kunde genom kontakter på TFB, 
som finansierade en del av projektet, få hjälp med att konvertera 
konventionella dieselbussar. Genom ett företag i Trondheim som TFB hade 
kontakt med kunde fem gamla dieselbussar byggas om till gasdrift.341 Det 
visar att det fanns aktörer med resurser inblandade i biogasprojektet som 
samarbetade i ett nätverk och som på ett tydligt sätt drev frågan om att 
genomföra pilotprojektet. Trots att fordonstillverkaren Scania drog sig ur 
samarbetet, kunde aktörerna utnyttja kontakter som en resurs för att 
driva igenom projektet ändå. Det kan jämföras med fordonstillverkarnas 
inblandning i trådbussdiskussionerna, där flera informanter uppfattar 
dessa aktörer som motståndare till eldrift, vilket försvårade en 
eldriftssatsning. I biogasprojektet möttes en liknande typ av motstånd då 
Scania plötsligt drog sig ur – men där aktörerna trots detta kunde använda 
tillgängliga resurser för att fullfölja pilotstudien. 
 

Parallella diskussioner i kommunfullmäktige 
 
Biogasprojektet, som huvudsakligen hanterades av trafik- och energi-
bolagen, hade diskuterats samtidigt med bland annat eldrift inom ramen 
för Trafikplan 90. Icke desto mindre fortsatte miljöanpassningsprocessen i 
kommunfullmäktige med fokus på olika alternativa drivmedel. Biogas-
projektet planerades (och inleddes delvis) samtidigt som dessa förslag 
undersöktes. Hur förhöll sig de olika förslagen om alternativa drivmedel 
till biogasprojektet? Hade de tre delprocesserna sammanfogats, eller 
präglades policyprocessen fortfarande av parallellitet? 
 

                                                 
338 Intervju, planeringschefen Karlsson 2007-03-22 
339 Ibid. Se även intervju, kommunalrådet Gustavsson (C) 2007-03-23 
340 Intervju, konsulten Ekelund 2009-01-23 
341 Intervju, TFB:s programansvarige Thörnblom 2009-03-25 
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Centerpartiets förslag om etanol från 1987 följdes av en ytterligare motion 
om samma drivmedel. Centerpartiet, och i synnerhet kommunalrådet 
Gustavsson (C), har omnämnts som drivande av ett flertal informanter.342 
Motionen lämnades in 1990, några månader efter det att kommunstyrelsen 
beviljat bidrag till biogasprojektet. Förslaget handlade om att införa etanol 
i kommunens ”bilar, bussar och övriga fordon”. Motionen betonade globala 
miljöproblem snarare än lokala.343 Förslaget möttes av kritik från 
miljönämnden eftersom etanol inte ansågs lösa de problem som var 
rådande i kommunen, det vill säga huvudsakligen buller och 
kväveoxider.344 Kommunstyrelsens ledningsstab ansåg även att 
ekonomiska faktorer gällande merkostnaderna var en nackdel med 
etanolförslaget.345 Motionen skilde sig därmed från tidigare förslag då den 
förde fram en ny problemdefinition, nämligen globala miljöproblem. I 
miljönämndens svar på motionen tydliggjordes emellertid att problemet 
bestod i lokala, inte globala, luftföroreningar.346 Därmed förstärktes den 
tidigare etablerade problemdefinitionen där bussarnas dieselbränsle 
uppfattades bidra till lokala luftföroreningar i centrum. 
 
År 1992 lämnade Ny Demokrati in en motion om rapsoljedrivna fordon 
som syftade till att inleda ett pilotförsök inom kollektivtrafiken med detta 
bränsle. Motionen föreslog inte bara ett alternativ till dieseldriften utan 
även till förslaget om trådbussar som enligt motionären var förenad med 
”oförsvarligt hög investeringskostnad”.347 Kommunledningskontoret 
instämde i motionens ifrågasättande av trådbussdrift, men ville inte 
föreslå bifall till rapsoljedrift på grund av det pågående biogasprojektet. 
Fler projekt borde inte, enligt kommunledningskontoret, inledas. Istället 
skulle resultat från projektet inväntas.348  
 
Samma år inlämnades även en motion från Centerpartiet om användning 
av biodiesel i kommunen. Motionärerna Danielsson och Djerf ville att 

                                                 
342 Intervju, miljöchefen Danielsson 2009-01-27; länstrafikbolagets vd Arnrup 2007-03-
26; planeringschefen Karlsson 2007-03-22; kommunfullmäktigeledamoten Danielsson 
(C) 2009-01-22 
343 [Motion angående] Etanol i Linköping, av G. Gustavsson (C), 1990-08-07. Dnr 95.0225 
344 Kommunstyrelsens beredningsutskott 1991-09-09. Remissvar från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 1991-01-30. Svar på motion (c) om etanoldrift av fordon. Dnr 
95.0225 
345 Kommunstyrelsens beredningsutskott 1991-09-09. ”Svar på motion (c) om etanoldrift 
av fordon”. Svar på motion (c) om etanoldrift av fordon. Dnr 95.0225 
346 Även trafikplaneraren Wramborg (intervju, 2009-02-03) uttrycker att problembilden 
under processens gång förändrades från lokala till totala utsläpp. Detta har, förutom i 
motionen ovan, inte uttrycks i övrigt material. 
347 Motion ang. förslag till pilotförsök med rapsoljedrivna lokaltrafikfordon i Linköping, 
av R. Andersson (NyD), 1992-01-15. Dnr 92.0040 
348 Kommunstyrelsen 1992-04-21. Yttrande från kommunledningskontoret 1992-04-10. 
Svar på motion (nyd) om försök med rapsoljedrivna lokaltrafikfordon. Dnr 92.0040 
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kommunen skulle uttala sitt stöd för användning av biodiesel, uppta 
diskussioner med producenter och leverantörer samt uppmana 
kommunens bolag att använda bränslet.349 Under beredningen av 
motionen behandlades dock inte enbart förslaget om biodiesel, utan även 
motionerna från Centerpartiet om etanol samt Ny demokratis förslag om 
rapsolja. Miljönämndens yttrande på motionen löd: 
 

Miljönämnden beslutar 
 
att ställa sig positiv till motionärernas förslag att kommunen ska 
gå över till miljövänligare bränslesorter.350 

 
Det betyder att förslagen inte behandlades var för sig utan snarare som ett 
vidare förslag om alternativa drivmedel inom den kommunala 
verksamheten. Därmed tillgodosågs inte motionärernas förslag om 
specifika drivmedel. Kommunfullmäktiges beslut innebar att kommunen 
inom den egna verksamheten och inom de kommunala bolagen rekommen-
derade användningen av ”[…] biodiesel eller annat miljövänligt bränsle 
som alternativ till fossila bränslen […]”. Från kommunledningskontoret 
betonades att ”miljövänligt bränsle” kunde avse exempelvis biogas, etanol 
eller metanol.351 Frågan om vilket drivmedel som skulle införas väcktes 
således och diskuterades i kommunfullmäktige. Motionerna möttes dock 
inte av något egentligt ställningstagande från kommunens sida. Beslutet 
var ett slags icke-beslut: Istället för att ta ställning till vilket bränsle som 
skulle användas skulle kommunen rekommendera användningen av 
”miljövänliga bränslen”, vilket i princip inbegrep alla bränslen utom diesel. 
Beslut om vilket drivmedel som skulle väljas sköts fram ytterligare. 
 
Motionerna med förslag om olika alternativa drivmedel skulle å ena sidan 
kunna tolkas som kritik mot biogasen genom att visa på andra lösningar. 
Å andra sidan relaterade inte förslagen till biogasprojektet, vilket hade 
varit rimligt om motionerna avsåg att väcka kritik. Jag tolkar därför 
diskussionerna i kommunfullmäktige som ett uttryck för en fortsatt 
parallellitet i policyprocessen. I kommunfullmäktige fortsatte miljöan-
passningsprocessen – och parallellt pågick en annan process inom trafik- 
och energibolagen, som testade biogasdrift. Hur och varför processerna 
sammankopplades kommer att analyseras i nästa delkapitel. 

                                                 
349 Motion angående användning av miljövänligt bränsle, S. Danielsson & G. Djerf, 1992-
12-04. Dnr 92.0991 
350 Kommunledningskontoret 1995-09-08. Miljönämndens remissvar 1995-08-23 Svar på 
motion (c) om användning av miljövänligt bränsle. Dnr 92.0991. [Min kursivering] 
351 Kommunfullmäktige 1996-10-29. Svar på motion (c) om användning av miljövänligt 
bränsle. Dnr 92.0991. [Observera dock att beslutet fattades efter det att biogasdrift i 
tätortstrafiken införts.] 
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Avslutande diskussion: Policyentreprenör sammankopplar 
parallella processer 
 
Omkring 1988 kan en tydlig brytpunkt urskiljas i policyprocessen. 
Tidpunkten karaktäriserades av ett mycket starkt stöd för miljöpolitiska 
åtgärder nationellt. För den kommunala processen kan dock den 
huvudsakliga förklaringen till brytpunkten förklaras med att en ny aktör 
gjorde entré, nämligen trafikbolagets nytillsatta vd. I diskussionerna 
gällande utbyte av diesel i Linköping, där trafikbolaget varit en central 
men ändå något motsträvig aktör, bidrog den nya aktörskonstellationen 
således till att policyprocessen tog en ny riktning. Hur och varför agerade 
denna aktör i policyprocessen? Kan aktören tolkas som en policy-
entreprenör? 
 
Till skillnad från tidigare drivande aktörer som figurerat i policyprocessen, 
kan trafikbolagets vd otvetydigt tolkas som policyentreprenör. Som vd för 
bolaget, det vill säga en aktör som visade sig ha ett stort inflytande över 
kollektivtrafikfrågor i kommunen, hade han en inflytelserik roll och 
tillträde till processen. Vd:n har även av informanter beskrivits som en 
drivande aktör i processen vad gällde biogasprojektet som inleddes mellan 
trafik- och energibolagen. Policyentreprenörens uppgifter handlar huvud-
sakligen om att sammankoppla problem och lösning. Vilket var då det 
problem som vd:n definierade – och hur förhöll det sig till det tidigare 
problemet gällande bussarnas dieselanvändning? Policyentreprenören 
definierade ett problem som var direkt relaterat till samtida problem för 
trafikbolaget, nämligen att stärka bolagets konkurrenskraft. Konkurrens-
kraften skulle stärkas dels gentemot andra trafikbolag för kommande 
konkurrensupphandlingar – och dels gentemot andra trafikslag under en 
tid då kollektivtrafikens legitimitet som miljövänligt transportsätt var 
ifrågasatt. Problemdefinitionen innehöll samtidigt en flexibilitet. Eftersom 
konkurrenskraften skulle stärkas genom miljöanpassning var den inte 
frånkopplad frågan om att problemet bestod i bussarnas dieselanvändning 
som bidrog till luftföroreningar i centrum. Skillnaden mellan de båda 
problemen bestod i att trafikbolagets definition relaterades till ett specifikt 
intresse för bolaget och sammankopplades med bolagets framtids-
utveckling. Detta hade inte tidigare förekommit, då kollektivtrafikens 
förändring snarare var lösningen på andra aktörers problem och intressen. 
 
Policyentreprenörers styrka ligger till stor del i de resurser som kan 
mobiliseras för att påverka policyprocessen. Vilka resurser hade och 
använde sig trafikbolagets vd av? En grundläggande resurs var rollen som 
vd i trafikbolaget, vilket innebar ett inflytande över kollektivtrafik-



Fallstudien i Linköpings kommun 

105 
 

relaterade frågor i kommunen. Detta gav aktören tillträde till processen, 
vilket medförde en möjlighet att erhålla en central roll för 
policyutvecklingen. För att utarbeta en lösning till det definierade 
problemet mobiliserades dock resurser huvudsakligen i form av kontakter 
och nätverk med andra aktörer. Det utgjordes främst av samarbetet med 
energibolaget och nätverket där även kommunens planeringsenhet och 
TFB deltog. Såväl TFB som energibolaget kan tolkas som aktörer med 
tillgång till resurser som kunde mobiliseras i processen, huvudsakligen i 
form av kunskap, erfarenhet och kontakter. TFB var även den statliga 
myndighet som finansierade delar av pilotförsöket. Såväl energi- som 
trafikbolaget hade dessutom egna ekonomiska medel att satsa i projektet. 
 
I samarbetet som initierades mellan trafik- och energibolagen 
identifierades gemensamma intressen. Lösningen som kopplades till 
problemet var gasdriven kollektivtrafik. Genom samarbetet samman-
kopplades två processer som tidigare varit skilda från varandra. 
Kollektivtrafikprocessen, inom vilken kollektivtrafikens utveckling 
hanterats av trafikbolaget, sammanfogades med metanprocessen, där 
användningen av rötningsteknik och gas som drivmedel undersöktes inom 
energibolaget. Kan även energibolaget tolkas som en policyentreprenör? 
Energibolaget hade ett intresse i samarbetet som främst kan relateras till 
försöket med metan som drivmedel. Till skillnad från trafikbolaget kan 
energibolaget inte ses som en central aktör i processen och var därför ingen 
policyentreprenör. Energibolaget bör emellertid tolkas som en drivande 
aktör. Utan energibolagets intresse av användningen av gas i ett antal 
bussar, skulle biogasprojektet sannolikt inte ha genomförts. 
 
Genom samarbetet mellan energi- och trafikbolaget sammanfogades två 
parallella processer. Innebar detta att parallelliteten i policyprocessen 
avtog? Då de båda bolagen inledde sitt samarbete under sent 1980-tal och 
planerade samt genomförde pilotförsöket med biogas, fortsatte miljö-
anpassningsprocessen i kommunfullmäktige. Drivande aktörer, nämligen 
politiker i kommunfullmäktige, lämnade in ett flertal olika förslag, även 
beträffande eldrift – men utan att relatera dessa till biogas. Tre processer 
hade reducerats till två. Förslagen hanterades på två skilda arenor och av 
olika aktörer. Medan de två bolagen utarbetade förslag om gasdrift, 
lanserade aktörer i kommunfullmäktige helt andra förslag. Processen 
präglades således fortfarande av en parallellitet. Mellan de parallella 
processerna kan dock en tydlig skiljelinje urskiljas: Biogasförslaget 
hanterades av resursstarka aktörer i nätverk medan aktörer såsom 
politiker i kommunfullmäktige hade ett betydligt svagare inflytande över 
policyutvecklingen.  
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5.5 Miljöanpassad kollektivtrafik synonym med biogas, 

1994-1996 

 
Följande kapitel kommer att behandla åren 1994-1996. Kapitlet belyser 
hur ett möte mellan miljöanpassningsprocessen och kollektivtrafik- och 
metanprocessen uppstod – och kommer därför att besvara frågan om varför 
miljöanpassad kollektivtrafik blev synonym med biogasdrift.  
 

Förändrad aktörskonstellation 
 
Detta kapitel kommer att inledas med att redogöra för en förändrad 
aktörskonstellation. Under 1994 såldes trafikbolaget, som 1992 gått 
samman med Norrköpings trafik AB.352 Enligt planeringschefen Karlsson, 
som från kommunens sida arbetade tillsammans med de två trafikbolagen 
i biogasprojektet, innebar trafikbolagets upphörande att länstrafikbolaget 
fick en större roll i samarbetet.353 
 
Länstrafikbolagets vd Arnrup uppfattar att det bolag han själv 
representerade under det att pilotförsöket med biogas pågick, delvis varit 
skeptiskt till försöket. Bolaget fick dock ett större intresse då resultaten av 
försöken och möjligheterna för permanent biogasdrift tydliggjordes av de 
andra aktörerna (se nedan). Enligt vd Arnrup fanns det två aspekter som 
var avgörande för en fortsatt och permanent biogasdrift ur länstrafik-
bolagets perspektiv. För det första en ekonomisk aspekt. Biogasdrift skulle 
införas i Linköpings tätortstrafik – men länstrafikbolaget ägs av samtliga 
primär- och sekundärkommuner i Östergötland. För permanent biogasdrift 
krävdes att merkostnaden skulle betalas av annan part än länstrafik-
bolaget. Enligt vd Arnrup var den aktör som skulle betala merkostnaden 
Linköpings kommun: 
 

Det förutsatte att Linköpings kommun var intresserad av att 
täcka en stor del av merkostnaderna. Vi sa själva att vi hade ett 
litet intresse av att betala lite mer för det här än om vi hade kört 
dieseltrafik. Det har att göra med att vi såg det som en viss 
fördel marknadsföringsmässigt gentemot Linköpingsborna. Att 
det var ett miljövänligare sätt att resa än tidigare. Så vi satte ett 
visst värde på det.354 

 

                                                 
352 Linköpings kommun 1993, s 78-79; Linköpings kommun 1995, s 113 
353 Intervju, planeringschefen Karlsson 2007-03-22 
354 Intervju, länstrafikbolagets vd Arnrup 2007-03-26 
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Den andra aspekten som för länstrafikbolaget var viktig att hantera var 
den rent praktiska dimensionen av biogasdriften. Enligt Arnrup på-
börjades en diskussion om att inleda ytterligare ett projekt med biogas-
bussar efter det redan genomförda pilotförsöket, för att undersöka hur 
driften skulle fungera. Att inleda ett ytterligare projekt skulle, enligt vd:n, 
emellertid kunna tolkas som att det fortfarande fanns tvivel gällande 
tekniken. Det skulle innebära att kraven på gasbussarna inte uppfattades 
vara desamma som för dieselbussarna, varför reservbussar förväntades 
sättas in om biogasdriften inte fungerade. Problem med driften skulle även 
kunna påverka resenärerna och väcka kritik mot länstrafikbolaget. För 
fortsatt och utökad biogasdrift krävde alltså länstrafikbolaget att tekniken 
skulle vara välutvecklad samt att riskerna för störningar till följd av 
biogasdriften reducerades.355 Ett liknande synsätt på kollektivtrafik-
aktörers inställning till bränslebyte visar Valderramas och Beltrans studie 
om drivmedelsdiskussioner i Bogatá. Medan politiker som deltog i 
diskussioner om bränslebyten utgick från risker kopplade till hälsa och 
miljö, utgick aktörer som exempelvis bussbolagen snarare från ekonomiska 
och tekniska risker. Att införa en ”oprövad” teknologi uppfattades av 
aktörer som var direkt inblandade i den praktiska tillämpningen av 
bränslet som ett potentiellt hot för kollektivtrafiksystemet i tätorten.356 
  
En tidigare drivande aktör för biogasprojektet, det vill säga det 
kommunala trafikbolaget, försvann alltså från arenan. Samtidigt blev en 
annan aktör, länstrafikbolaget, mer involverat i projektet. Länstrafik-
bolaget kan emellertid inte tolkas som en drivande aktör, utan försökte 
snarare säkerställa att övergången till biogas inte bidrog till negativa 
följder för den egna verksamheten.  
 

Energibolaget etablerar strategiskt nätverk för storskalig 
biogasproduktion  
 
Under processens avslutande år var det framför allt en aktör som fick en 
central funktion som företrädare för biogas, nämligen energibolaget. 
Bolaget har beskrivits som drivande av ett stort antal informanter.357 
Under det pågående försöket med fem biogasbussar började energibolaget 
undersöka möjligheterna att öka biogasproduktionen.358 Även tidigare 

                                                 
355 Intervju, länstrafikbolagets vd Arnrup 2007-03-26 
356 Valderrama & Beltran 2007 
357 Se t ex kommunalrådet Johnsson (S) 2009-03-03; TFB:s programansvarige Thörnblom 
2009-03-25; länstrafikbolagets vd Arnrup 2007-03-26; trafikbolagets personalchef 
Wollenweber 2009-01-21; planeringschefen Karlsson 2007-03-22; kommunalrådet 
Gustavsson (C) 2007-03-23 
358 Se t ex Tekniska verkens årsredovisning 1993, s 5 
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hade alternativa sätt att framställa gas undersökts.359 Inom energibolaget 
kan därmed en förändrad inställning avseende biogasframställning 
urskiljas. Från att tillgänglig biogas i VA-verket tagits tillvara började 
möjligheterna med att aktivt framställa gas undersökas. Hur agerade 
energibolaget och vilka resurser användes för att utveckla storskalig 
biogasproduktion?  
 
I planeringen av biogasproduktionen använde sig energibolaget av 
resurser i form av kontakter och nätverk. Enligt projektledaren Hammar-
stedt var energibolaget drivande i att söka efter samarbetspartner för att 
kunna utveckla biogasproduktionen. Bolaget hade sedan tidigare 
kontakter med Hushållningssällskapet och slakteriet Scan Farmek.360 
Slakteriet hade ett intresse av att förändra sin avfallshanteringssituation, 
då avfallet skickades långväga för destruktion.361 Energibolaget och 
slakteriet inledde därför diskussioner om samarbete. Genom att ta emot 
avfall från slakteriet skulle energibolaget erhålla rötbart material. 
Energibolaget vände sig också till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och 
Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) för att med deras hjälp 
undersöka rötning av slakteriavfall för utökad biogasproduktion.362 Enligt 
värmeverkschefen Carlsson strävade energibolaget efter att få in rötbart 
material som man inte behövde betala för, utan snarare fick betalt för att 
ta hand om.363  
 
En utökad biogasproduktion medförde stora mängder restprodukter från 
rötningen, det vill säga rötrest. Hur hanterade energibolaget lantbrukets 
eventuella skepsis mot att ta emot rötresten, mot bakgrund av den tidigare 
slamdebatten? Energibolaget inledde ytterligare ett samarbete kring 
biogasproduktionen, nämligen med LRF. LRF var en aktör med kopplingar 
till både Hushållningssällskapet och SLU, men hade även kontakter med 
lantbrukare som vägrat ta emot slammet. LRF hade dessutom varit aktivt 
i diskussionerna gällande användning av slam på åkrar (se delkapitel 5.3). 
Samarbetet var därmed betydelsefullt dels för att ta tillvara på 
slakteriavfallet som genom slakteriet kom från bönderna, dels för att 
rötresten efter framställningen skulle kunna levereras tillbaka till 
bönderna. Projektledaren Hammarstedt, som var aktiv i planeringen av 
den utökade biogasproduktionen, berättar: 
 

                                                 
359 Intervju, energibolagets vd Öberg 2007-03-01; Tekniska verkens årsredovisning 1991, 
s 15 
360 Intervju, projektledaren Hammarstedt 2009-03-12 
361 Intervju, miljöchefen Danielsson 2009-01-27; värmeverkschefen Carlsson 2009-01-19 
362 Edström, M. 1993. Biogas i Linköping: Vretgas. Stockholm: Stiftelsen 
Lantbruksforskning 
363 Intervju, värmeverkschefen Carlsson 2009-01-19 
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En av idéerna med biogasproduktion baserat på lantbrukets eget 
avfall, det är att då har man kontroll på indata i avfallet. Då 
menade vi att det skulle vara mycket svårare för bönder att 
hävda att det här avfallet inte är okej. Eftersom det är deras eget 
avfall.364 

 
Samarbetet kan därför tolkas som en strategisk handling från energi-
bolagets sida för att hantera restprodukten från rötningen. Omhänder-
tagandet av rötresten var en väsentlig fråga för energibolaget att hantera 
mot bakgrund av de diskussioner som hade förts gällande avloppsslammet 
på åkrarna. ”Vi står och faller med det här”, säger projektledaren Carlson 
och menar att en förutsättning för utökad biogasproduktion är att sedan 
kunna bli av med rötresten.365 
 
För att utveckla en storskalig biogasframställning initierade energibolaget 
således ett nätverk i vilket ett flertal aktörer ingick. Aktörerna kunde 
tillsammans säkerställa de olika stegen för att inleda produktionen, 
exempelvis avseende rötningsteknik, insamling av rötbart material och 
omhändertagande av rötrest. Aktörerna i nätverket var resursstarka och 
kunde mobilisera resurser huvudsakligen i form av kunskap och kontakter 
med andra aktörer. 
  

Biogasen sammankopplas med energibolagets avfalls-
hanteringsintresse 
 
Energibolaget hade även tidigare, under 1970- och 80-talen, haft ett 
intresse av att använda gasen från avloppsreningsverket för något 
ändamål. Samtidigt hade bolaget haft ett intresse av att få tillgång till 
naturgas och östgötagas. Därtill fanns ett drivmedelsintresse. Tidigare 
försök med att framställa större mängder biogas och testa den som 
drivmedel hade därmed skett. Icke desto mindre kan en förändring 
urskiljas inom bolaget i samband med att biogasbussar testades i kollektiv-
trafiken. Under denna tidsperiod inledde energibolaget ett intensivt arbete 
för att planera och initiera en aktiv biogasframställning. Vad fick 
energibolaget att inte enbart ”ta tillvara” på gasen utan även inleda 
samarbeten med andra aktörer för att med hjälp av nytt material påbörja 
en kraftigt utökad biogasproduktion? Varför var energibolaget intresserat 
av att påbörja denna nya verksamhet? 
  
Ett intresse som kan urskiljas inom energibolaget handlar om möjligheten 
att utveckla avfallshanteringen inom verksamheten. Genom samarbetet 
                                                 
364 Intervju, projektledaren Hammarstedt 2009-03-12. Se även intervju, miljöchefen 
Danielsson 2009-01-27 och projektledaren Carlson 2009-01-28 
365 Intervju, projektledaren Carlson 2009-01-28 
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med slakteriet blev en ny form av avfallshantering inom bolaget, nämligen 
rötning av organiskt avfall, aktuell för framställning av drivmedel. Det 
betyder att tekniken rötning fick betydelse för energibolagets avfalls-
hantering. Projektledaren Hammarstedt och värmeverkschefen Carlsson, 
två informanter som var inblandade i planeringen av den utökade biogas-
produktionen, framhåller rötningens roll för breddningen av energi-
bolagets avfallshantering. Genom att röta avfall fick energibolaget en ny 
profil eftersom det kunde hantera en helt ny sorts avfall. Avfalls-
hanteringen i bolaget skulle därmed få en ny inriktning genom biologisk 
behandling av avfall. Värmeverkschefen uppfattar att bolaget inte hade 
någon förhoppning om att biogasproduktionen skulle gå med vinst till en 
början eller att det skulle vara en jätteaffär av betydelse för bolaget. 
Projektledaren uppfattar dock att ett tydligt affärsintresse fanns inom 
energibolaget avseende biogasproduktionen. Biogasproduktionen var en 
möjlighet för bolaget att framställa ett drivmedel genom sin 
avfallshantering vilket medförde en tydlig miljöprofil i projektet.366 
Rötning av avfall innebar således att olika delar av verksamheten 
sammankopplades. Ett av bolagets ansvarsområden, avfallshantering, 
skapade ett ytterligare verksamhetsområde, nämligen drivmedels-
produktion. Rötning av avfall utgjorde inte enbart ett separat 
verksamhetsmål i bolaget – det var dessutom ett medel för att uppnå 
andra mål. 
 

Ny problemdefinition med avfallshantering i fokus 
 
Energibolagets intresse för en utökad biogasproduktion låg således till stor 
del på avfallshantering. Vilken betydelse fick detta intresse i 
policyprocessen? Hur påverkades problemdefinitionen om tätortsbussarnas 
dieselanvändning av energibolagets intresse?  
 
I december 1994 presenterades förslaget om biogasproduktionen för 
energibolagets styrelse. Bolagets intresse för breddningen av avfalls-
hanteringen genom rötning av slakteriavfall betonades i förslaget. 
Samtidigt fördes även kollektivtrafiken som möjligt användningsområde 
fram. Det huvudsakliga motivet till en storskalig biogasproduktion 
beskrevs enligt nedan: 
 

                                                 
366 Intervju, projektledaren Hammarstedt 2009-03-12; intervju, värmeverkschefen 
Carlsson 2009-01-19 
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Tekniska verkens [energibolagets] långsiktiga strategi är att öka 
graden av återvinning av restprodukter, antingen genom direkt 
återanvändning eller genom energiutvinning. Ett system som 
omvandlar rena organiska material till energi i form av 
metangas och lättillgänglig växtnäring passar bra i denna 
strategi. […] För fordon i innerstadstrafik, exempelvis bussar, 
sopbilar och distributionsfordon, är gasdrift fördelaktigt ur miljö-
synpunkt. En utvidgning av denna trafik förutsätter ytterligare 
tillförsel av gasbränsle.367 

 
Av citatet framgår att energibolagets intresse huvudsakligen handlade om 
avfallshantering och drivmedelsproduktion. Samtidigt togs även 
avsättningen för gasen upp, bland annat användning av biogas för 
kollektivtrafiken. Projektledaren Hammarstedt upplever dock att 
energibolaget i planeringsstadiet för den storskaliga biogassatsningen 
undersökte möjligheten för samarbetspartners mer än de sökte efter 
potentiella kunder. Samtidigt uttrycker han, liksom värmeverkschefen 
Carlsson, att länstrafikbolaget som kund var en förutsättning för den 
utökade produktionen.368  
 
Styrelsen godkände ledningens förslag att ”[…] upphandla och uppföra en 
anläggning för behandling av organiskt avfall samt produktion av biogas 
[…]” i december 1994. 369 Efter mötet påbörjades även diskussioner med en 
ytterligare aktör, nämligen slakteriets avfallsföretag, som var intresserat 
av att delta i biogasframställningen. Det innebar en ökning av rötbart 
material vilket i sin tur skulle öka både den producerade mängden gas och 
investeringskostnaderna för anläggningen.370 Efter godkännandet från 
energibolagets styrelse presenterades förslaget om det så kallade 
biogasprojektet för kommunstyrelsens planeringsutskott av länstrafik-
bolagets och energibolagets verkställande direktörer. Beslutet som fattades 
var att ”enighet råder om att kommunen aktivt skall delta i projektet och 
att detta skall genomföras”. Därefter fick planeringschefen Karlsson i 
uppdrag att delta i det fortsatta arbetet med biogasprojektet.371 
Informationsmöten med dragningar inför kommunstyrelsen hölls flera 
gånger efter det att förslaget och resultatet från biogasprojektet hade 

                                                 
367 Tekniska verkens styrelseprotokoll 1994-12-01 § 2 samt bilaga ”Biogasprojekt i 
Linköping” 
368 Intervju, projektledaren Hammarstedt 2009-03-12; värmeverkschefen Carlsson 2009-
01-19 
369 Tekniska verkens styrelseprotokoll 1994-12-01 § 2 samt bilaga ”Biogasprojekt i 
Linköping” 
370 Tekniska verkens styrelseprotokoll 1995-09-15 § 6 samt bilaga ”Biogasprojektet – 
Lägesrapport” 
371 Kommunstyrelsens planeringsutskott 1995-09-18. ”Kollektivtrafik – Biogasprojektet.” 
Biogasprojektet. Dnr 95.0124; Kommunstyrelsen 1996-05-28. ”Biogasdrift för bussar”. 
Biogasprojektet. Dnr 95.0124  
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redovisats för planeringsutskottet 1995.372 I oktober 1995 fattade energi-
bolagets styrelse beslut om att biogasproduktionen skulle ske inom ett nytt 
bolag, det vill säga ett nybildat dotterbolag. Några månader senare fick 
energibolaget kommunfullmäktiges godkännande för bolagsbildningen.373  
 
I samband med att det nya bolaget bildades kan två tydliga förändringar 
urskiljas i policyprocessen. Den första har att göra med den problem-
definition som stod i fokus. Intresset eller problemdefinitionen som 
energibolaget gav uttryck för överensstämde inte huvudsakligen med det 
centrala i miljöanpassningsprocessen, det vill säga kollektivbussarnas 
dieselanvändning. För energibolaget uttrycktes biogasen snarare som 
relaterad till breddningen av avfallshanteringen och möjligheten att kunna 
vidareutveckla bolagets intresse av att framställa energi genom avfall. En 
från energibolagets sida ny definition av problemet där biogasen var 
lösningen kan således urskiljas i samband med att den utökade 
biogasproduktionen presenterades för kommunstyrelsen. När bildandet av 
det nya biogasbolaget, Linköpings biogas AB, hanterades i kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige, uttrycktes det att: 
 

Bolaget skall uppföra en anläggning för att behandla rest-
produkter från slakterinäringen och framställa biogas som 
drivmedel för stadsbusstrafiken.374 

 
Att biogasen även var en lösning på avfallsproblem tydliggjordes även vid 
beredningen av ärendet på kommunledningskontoret. Där föreslogs 
kommunfullmäktige ”att godkänna bildandet av ett delägt kommunalt 
bolag för behandling av biologiskt nedbrytbart avfall”.375 Flera informanter 
har också beskrivit valet av biogas som relaterat till hanteringen av 
slakteriavfallet.376  
 
En central och drivande aktör i policyprocessen, nämligen energibolaget, 
hade alltså omdefinierat problemet. Det är dock viktigt att betona att den 
nya problemdefinitionen inte var helt frånkopplad den tidigare gällande 
bussarnas dieselanvändning. Lösningen biogas svarade fortfarande på 
detta problem. Icke desto mindre sammankopplades lösningen med ett 

                                                 
372 Intervju, projektledaren Hammarstedt 2009-03-12; kommunalrådet Johnsson (S) 
2009-03-03 
373 Kommunfullmäktige 1996-02-27. Godkännande av Tekniska verkens bildande av 
Linköpings Biogas AB. Dnr 96.0020 
374 Ibid.  
375 Kommunfullmäktige 1996-01-31.”Linköpings Biogas AB”. Godkännande av Tekniska 
verkens bildande av Linköpings Biogas AB. Dnr 96.0020 
376 Intervju, planeringschefen Karlsson 2007-03-22; kommunalrådet Gustavsson (C) 
2007-03-23; energibolagets styrelseledamot Wetterling (MP) 2007-03-27; kommunalrådet 
Johnsson (S) 2009-03-03 
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ytterligare problem där själva biogasframställningen var en lösning. 
Lösningen, biogas, satt alltså ihop med två av varandra sammanhängande 
eller beroende problem: Miljöanpassning av kollektivtrafiken och 
hanteringen av slakteriavfall. Projektledaren Hammarstedt beskriver 
problemen och deras relation: 
  

Man kan egentligen inte göra det ena utan det andra. Utan att 
lösa avfallsproblemet så får man inget material till produktionen. 
Utan att kunna sälja gasen så kan man inte ta hand om avfallet. 
Så att allting hängde ihop.377 

 
Då energibolaget rötade slakteriavfallet framställdes gas – och för att 
kunna fortsätta röta avfallet var avsättningen av gasen en förutsättning. 
Det fungerade som en motivering till valet av biogas. Biogasen framstod 
som ett drivmedel som till skillnad från andra alternativ producerades 
genom att lösa ett annat problem. Biogasen blev genom att få 
kommunstyrelsens stöd lösningen på problemet kollektivtrafikens diesel-
användning – men också lösning på ett avfallsproblem för energibolaget 
och deras samarbetspartners. 
 

Miljöanpassningsprocessen sammankopplas med kollektiv-
trafik- och metanprocessen 
 
I samband med att energibolaget fick tillstånd att bilda ett nytt bolag kan 
man urskilja att kommunledningen på ett tydligare sätt blev en mer 
engagerad aktör i det så kallade biogasprojektet. Kommunpolitikers roll i 
policyprocessen är, som tidigare nämndes, något som informanter haft 
delade uppfattningar om. Kommunalrådet Johnsson (S) uppfattar inte att 
projektet drevs av kommunledningen, medan kommunalrådet Gustavsson 
(C) tvärtom uppfattar att kommunalråden i kommunstyrelsens 
planeringsutskott styrde politiskt över projektet. Gustavsson (C) skiljer 
dock på hur aktörer varit drivande. Medan energibolaget var tekniskt 
drivande och tog ett sådant ansvar, hade politiker istället ett övergripande, 
miljörelaterat, ekonomiskt samhällsutvecklingsansvar.378 Enligt en 
sammanställning av biogasprojektet var det dock kommundirektören som 
lämnade en lägesrapport om projektet till planeringsutskottet först 1995. 
Därefter fick kommunstyrelsens kretsloppskommitté i uppdrag att svara 
för kommunens styrning av projektet.379 
 
                                                 
377 Intervju, projektledaren Hammarstedt 2009-03-12 
378 Intervju, kommunalrådet Johnsson (S) 2009-03-03; kommunalrådet Gustavsson (C) 
2007-03-23 
379 Kommunstyrelsen 2001-03-19. ”Budgetuppdrag – Biogasersättning”. Biogas, uppdrag 
om bidragsansökan. Dnr 2001.0300 
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Enligt kommunalrådet Johnsson (S) skedde emellertid en förändring 
beträffande kommunledningens engagemang i frågan. Detta inträffade då 
energibolaget för första gången presenterade förslaget om utökad 
biogasproduktion baserad på rötning av slakteriavfall. Enligt Johnsson (S) 
kunde den förändringen relateras till att förslaget om biogasproduktion 
presenterades som ett samarbete med aktörer även utanför energibolaget. 
Inblandningen av privata företag signalerade att det fanns ett 
kommersiellt intresse i biogasproduktionen. Även samarbetspartners, 
exempelvis från slakteriet, var enligt kommunalrådet ”starkt engagerade” 
i projektet. Därtill deltog även Linköpings universitet i samarbetet.380  
 
Kommunens förändrade roll tydliggjordes även i de fortsatta 
förhandlingarna om biogasdriften för tätortsbussarna. När biogasprojektet 
fördes fram som möjligt fortsättningsprojekt i kommunstyrelsen var en 
viktig fråga just finansieringen av projektet. Det handlade främst om 
merkostnaden för biogasdriften. Länstrafikbolaget hade, som tidigare 
nämndes, en principiell uppfattning om att merkostnaden för biogasdriften 
skulle bäras av kommunen.381 Genom att godkänna biogasproduktionen, 
uppfattar kommunalrådet Johnsson (S) att kommunledningen blev mer 
aktiv i projektet: 
 

Någon hade kommit med idén, planterat den. Vi anammade den 
och övertog så att säga ledarskapet. […] I och med att de 
lämnade över stafettpinnen till oss, då blev det kommun-
styrelsen. Definitivt. Som egentligen blev helt allenarådande 
drivkraft.382 

 
Linköpings kommun band sig till att betala stora delar av merkostnaden 
för stadsbusstrafiken och finansierade detta med den årliga avkastning de 
tog ut från energibolaget.383 Dessa beslut, som resulterade i en utökad 
biogasproduktion samt införande av gasdrift i tätortsbussarna, var 
beroende av varandra: Då kommunfullmäktige godkände det nya 
biogasbolaget krävdes en kund för att energibolaget skulle få avsättning 
för biogasen. För att sälja gasen till länstrafikbolaget krävdes en garanti 
för att kommunen betalade merkostnaderna för den trafiken. En sådan 
garanti kunde därmed enbart ges genom den för bolagen gemensamma 
(del)ägaren – kommunen.  
 

                                                 
380 Intervju, kommunalrådet Johnsson (S) 2009-03-03 
381 Kommunstyrelsen 1996-05-28. ”Biogasdrift för bussar” samt bilaga ”Trafikering med 
biogasdrift”. Biogasprojektet. Dnr 94.0124; intervju, länstrafikbolagets vd Arnrup 2007-
03-26 
382 Intervju, kommunalrådet Johnsson (S) 2009-03-03 
383 Kommunstyrelsen 1996-05-28. ”Biogasdrift för bussar” samt bilaga ”Trafikering med 
biogasdrift”. Biogasprojektet. Dnr 94.0124 
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Beslut om biogasproduktion innebar beslut om biogas i tätortsbussarna. 
Det betyder att problemdefinitionen gällande bussarnas dieselanvändning 
som bidrog till lokala luftföroreningar hade sammanflätats med det nya 
problem som energibolaget definierat. Vilken betydelse hade detta för 
parallelliteten i policyprocessen? I och med att de två problem-
definitionerna sammankopplades så sammanfogades även två parallella 
processer – miljöanpassningsprocessen och kollektivtrafik/metanprocessen. 
Då energi- och länstrafikbolagen presenterade och drev igenom beslutet 
om biogasprojektet skedde en förankring av den delprocess de 
representerade, i miljöanpassningsprocessen. Två aktörer, energibolaget 
och länstrafikbolaget, tog plats på den arena där miljö-
anpassningsprocessen utspelade sig. Biogasprojektet var även beroende av 
att kommunen tog ett aktivt ställningstagande och blev engagerad i det. 
Jag urskiljer framför allt energibolaget som en drivande aktör. 
Länstrafikbolaget kan, som tidigare nämndes, snarare urskiljas som en 
icke-drivande samarbetspartner. Energibolaget var dock en aktör som 
definierat ett nytt problem utifrån egna intressen och preciserade 
alternativ samt lösningar i policyprocessen. Resurser som mobiliserades 
var således nätverk och kontakter med offentliga såväl som privata 
aktörer. Även kunskap och erfarenhet kan tolkas som en resurs då 
aktörerna i motiveringen till att välja biogas kunde hänvisa till det 
genomförda pilotprojektet. Genom de båda bolagens agerande definierades 
ett nytt problem och en ny lösning som sammanfogade de två parallella 
processerna. Miljöanpassad kollektivtrafik hade blivit synonym med 
biogas. 
 

Avslutande diskussion: Policyentreprenör omdefinierar 
problem  
 
Beslutet om en storskalig biogasproduktion för att försörja stadens 
bussflotta 1996 medförde att ett 60-tal biogasbussar togs i drift mellan 
åren 1997 och 1999.384 Varför blev biogas det bränsle som skulle införas i 
tätortsbussarna?  
 
Policyprocessens utveckling mellan 1994 och 1996 har sin grund i en 
förändring i aktörskonstellationen. Då det kommunala trafikbolaget såldes 
fick länstrafikbolaget en större roll i samarbetet med energibolaget. Det 
var dock huvudsakligen energibolaget som antog rollen som drivande 
under policyprocessens avslutande år. I samband med pilotförsöket med 
ett antal biogasdrivna bussar inledde energibolaget ett omfattande 
utrednings- och planeringsarbete för utökad biogasproduktion. För detta 

                                                 
384 Årstrand Sneckenberg & Laaneoks Andersson 2008, s 14-15 
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syfte mobiliserade bolaget flera resurser. Det var huvudsakligen kontakter 
och nätverk med andra aktörer som var centrala för ett samarbete, som 
användes som resurs. Sedan tidigare hade bolaget erfarenhet av 
biogasframställning – men ny kunskap erhölls bland annat genom 
pilotprojektet. Denna resurs mobiliserades således då förslag om 
biogasdrift presenterades för kommunstyrelsen. Det faktum att 
energibolaget utredde detta förutsätter även att ekonomiska resurser 
mobiliserades. Sammantaget kan arbetet med att skapa den utökade 
biogasproduktionen ses som ett uttryck för energibolaget som en 
resursstark aktör i policyprocessen. 
  
Energibolaget kan i denna avslutande del av policyprocessen tolkas som en 
policyentreprenör. Energibolaget genomförde ett praktiskt utarbetande av 
ett policyalternativ, biogas – men framhöll även biogasproduktionen som 
lösning på ett nytt problem. Problemet definierades som avfallsrelaterat 
där framställningen av gas, rötning, skulle fungera som lösning. Därmed 
flyttade energibolaget problemdefinitionens fokus från att enbart handla 
om bussarnas dieselanvändning, till ett annat där biogas var lösningen på 
två problem. Framställningen, rötningen, var lösningen på ett 
avfallsproblem – resultatet biogas skulle kunna fungera som lösning på 
problemet med bussarnas dieselanvändning. Problem och lösning 
framställdes av energibolaget som sammanfogade och ömsesidigt beroende: 
Genom att lösa problemet med slakteriavfallet kunde biogas till 
tätortsbussarna framställas – och genom att lösa problemet med bussarnas 
dieselanvändning kunde problemet med slakteriavfallet lösas. Vilket 
bränsle som skulle införas i kollektivtrafiken var därför inte bara en fråga 
om bränslets egenskaper, utan kunde också sammanföras med ett 
ytterligare problemområde. Genom att lyfta fram denna problemdefinition 
gav energibolaget uttryck för ytterligare ett problem som bränslevalet 
skulle lösa. Detta medförde att andra alternativa drivmedel blockerades 
som lösningar.  
 
Det är dock viktigt att betona att problemet som energibolaget definierat 
inte var frånkopplat det tidigare problemet avseende bussarnas 
dieselanvändning som uppfattades bidra till lokala luftföroreningar i 
tätorten. Snarare kan man urskilja hur biogasen och dess produktion 
framställdes som en lösning på båda problemen, det vill säga ett sätt att 
byta ut dieseldriften och samtidigt lösa ett annat, för bolaget betydande 
problem. Trots tydliga energirelaterade intressen kopplat till avfalls-
hantering som var rådande inom energibolaget, förhöll sig således förslaget 
om biogas även till miljörelaterade faktorer. 
 
Då förslaget om biogas presenterades i kommunstyrelsen skilde det sig 
från andra förslag som lanserats i kommunfullmäktige. I motsats till 
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andra förslag kan ingen tydlig valsituation för biogasen urskiljas där 
förslag ställdes mot varandra. Det kan delvis förklaras med att andra 
förslag inte aktualiserades i kommunfullmäktige under processens 
avslutande år. Då diskussionerna om biogas inleddes tog de sig uttryck 
snarast som förhandlingar om ekonomiska och tekniska faktorer mellan 
energibolaget, länstrafikbolaget och kommunen. Ett tydligt ställnings-
tagande och övervägande av biogas i jämförelse med andra alternativ 
uteblev således. Jag tolkar detta som sammankopplat med den parallellitet 
som var rådande i policyprocessen. Till skillnad från tidigare förslag om 
exempelvis eldrift så hanterades biogas i en parallell process där trafik- 
och energibolagen var centrala aktörer. Energibolaget, länstrafikbolaget 
samt ett antal privata aktörer stod gemensamt bakom biogasprojektet. Det 
medförde att det fanns ett brett samarbete med resursstarka aktörer som 
stöttade förslaget. Med ett nytt problem definierade energibolaget biogas 
som lösning – men blockerade också andra alternativ. Aktörerna som stod 
bakom förslaget kunde genom sitt stöd och samarbete införliva tekniska, 
praktiska och (delvis) ekonomiska dimensioner av biogasdriften, vilket inte 
tidigare obearbetade förslag hade kunnat. Parallelliteten medförde att 
biogasen inte undersöktes, ifrågasattes och jämfördes på samma sätt som 
tidigare alternativ i miljöanpassningsprocessen; det var redan gjort av 
andra aktörer på en annan arena. Det visar att aktörer i den ena processen 
diskuterat och problematiserat en miljösituation, definierat problem och 
utarbetat möjliga lösningar på detta. Det visar att det funnits andra 
aktörer i en annan process som hade ett märkbart större inflytande i 
frågan om förändringen av kollektivtrafiken och valet av bränsle. Aktörer i 
form av relativt självständiga kommunala bolag kunde driva sina 
intressen och på så vis påverka policyutvecklingen gällande miljö-
anpassningen av kollektivtrafiken. Jag tolkar emellertid denna 
parallellitet som avslutad i samband med att beslut om storskalig 
biogasproduktion fattades i kommunfullmäktige. Genom detta hade 
metan- och kollektivtrafikprocesserna som sedan tidigare 
sammankopplats, tydligt förankrats på andra arenor inom den kommunala 
organisationen där den ”överlämnades” till kommunledningen. Det ledde 
till en sammanfogning av de två parallella processerna då kollektivtrafik- 
och metanprocessen förankrades i miljöanpassningsprocessen. Ett 
gemensamt mål – biogasframställning – eftersträvades av inblandade 
aktörer på flera arenor i kommunen. Miljöanpassad kollektivtrafik hade, 
efter 20 års process, blivit synonym med biogasdrift. 
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_____________________________________________ 

I skuggan av naturgasen: Drivmedelsbyte i 
Helsingborg 1980-2005 

 
 
 
I den andra fallstudien studeras policyprocessen vid övergången till biogas 
i Helsingborgs stadstrafik. Kapitlet inleds med en översiktlig beskrivning 
av hur energi, VA, avfallshantering samt kollektivtrafik är organiserat i 
kommunen. Därefter följer en disposition som beskriver kapitlets innehåll.  
 

Energi, VA och avfall delade ansvarsområden 
 
Helsingborg är en större stad385 i nordvästra Skåne med omkring 128 000 
invånare 2010.386 Helsingborg är en av de kommuner som återtagit 
benämningen stad. Jag kommer dock inte att benämna Helsingborg som 
stad utan använder konsekvent begreppet kommun. 
 
Till skillnad från Linköpings kommun hanteras VA, energi och renhållning 
av olika aktörer i Helsingborg. Avloppsreningsverket Öresundsverket har 
från 1974 hanterat VA i kommunen i förvaltningsform.387 Planering, 
insamling, tömning och behandling av avfall hanteras i Helsingborg av ett 
flertal aktörer i såväl förvaltnings- som bolagsform. I min studie är det 
behandling av avfall som är centralt. Detta sköts av det regionala 
kommunalägda bolaget Nordvästra Skånes renhållningsaktiebolag (NSR) 
som ägs av Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholms 
kommuner. Huvudanläggningen är lokaliserad till Helsingborg, som också 
är den största ägaren (51 procent) av de sex kommunerna.388 Bolaget 
kommer att benämnas renhållningsbolaget i texten. Energi hanterades 
fram till 1992 i förvaltningsform av Helsingborgs energiverk som bestod av 
elverk, värme/naturgasverk samt kraftvärmeverk. Sedan 1992 drivs 
energiverket i bolagsform och antog inledningsvis namnet Helsingborgs 

                                                 
385 Definition enligt Svenska kommunförbundet 2004 
386 SCB 2010, s 88 
387 Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB:s hemsida 2011-07-12 [a]. År 2009 
bolagiserades VA-verksamheten i Helsingborg för att ingå i Nordvästra Skånes vatten 
och avlopp AB (NSVA) tillsammans med Båstad, Landskrona, Svalöv, Åstorp och (från 
och med 2010) Bjuvs kommuner. (NSVA: s hemsida 2011-07-12 [b]) 
388 Helsingborgs stad, 2006. Avfallsplan 2006-2010, s 7 
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energi AB.389 Några år senare, 2000, antog bolaget namnet Öresundskraft 
AB.390 För att skilja mellan energiaktörerna i Linköping och Helsingborg 
kommer jag konsekvent att benämna Öresundskraft för energiverket – 
trots att det under en stor del av den studerade tidsperioden bedrivits i 
bolagsform. 
 

Kollektivtrafikens organisation och dess förändring 
 
Då en länstrafikhuvudman bildades i Malmöhus län 1981 kom Helsing-
borgs kommun överens med huvudmannen, Malmöhus Trafik AB, att 
fortsätta vara lokal huvudman för stadstrafiken. Det betyder att det var 
kommunen själv som ansvarade för och även drev stadstrafiken.391 Fram 
till 1995 fanns en kommunal nämnd med kollektivtrafik som huvudsakligt 
ansvarsområde.392 Driftsverksamheten bolagiserades 1991 som en 
förberedelse för den kommande konkurrensupphandlingen. I 
upphandlingen 1992 såldes driftsbolaget till en utomstående entreprenör, 
nämligen bussoperatören Swebus. Från att som tidigare haft ansvaret för 
såväl planeringen som det faktiska utförandet av trafiken medförde denna 
förändring att nämnden fungerade som en ren beställarnämnd. År 1995 
slogs nämnden med ansvar för kollektivtrafik ihop med gatunämnden och 
bildade gemensamt tekniska nämnden. Därmed hade tekniska nämnden 
ett samlat ansvar för kollektivtrafik, vägar och gator i kommunen. 
Sammantaget medförde detta stora förändringar gällande hanteringen av 
kollektivtrafiken inom kommunen. Ett talande exempel på detta avspeglas 
i de kollektivtrafikärenden som går att finna i nämndernas arkiv. Den 
tidigare kollektivtrafiknämnden med ansvar för enbart kollektivtrafiken 
och dess drift hanterade ärenden om enbart kollektivtrafik och till och med 
enskilda bussar, vilket skilde sig från hanteringen av kollektivtrafiken 
inom tekniska nämnden, där antalet kollektivtrafikärenden kraftigt 
minskades och blev en av flera olika frågor som skulle behandlas.  
 
Jag kommer att inte att skilja mellan de olika nämnderna som ansvarade 
för stadsbusstrafiken under olika tidsperioder, utan enbart benämna dem 
som kollektivtrafiknämnden. Den nämnd som ansvarade för kollektivtrafik 
från 1995 kommer jag dock att benämna tekniska nämnden för att skilja 

                                                 
389 Helsingborgs energi årsberättelse 1992, s 2 
390 Öresundskrafts årsberättelse 2000, s 5 
391 Tekniska nämnden 2003-01-23. Helsingborgs stadstrafik fr o m juni 2004. Dnr 83/03 
392 Nämnden med ansvarsområde kollektivtrafik benämndes fram till 1986 
trafikverksnämnden. Den ersattes fram till 1990 av lokaltrafikstyrelsen. Mellan 1990 och 
1994 benämndes den trafikstyrelsen. I de fall jag refererar till någon av dessa nämnders 
skriftliga handlingar kommer jag att skriva ut deras fullständiga benämningar. 
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mellan denna och de tidigare nämnderna som enbart ansvarade för 
kollektivtrafik. 
 

Helsingborg som en del av Region Skåne 
 
Under den studerade tidsperioden skedde omfattande organisatoriska 
förändringar av kollektivtrafiken i Skåne.393 I detta avsnitt kommer jag 
kortfattat att redogöra för de förändringar som hade direkt betydelse för 
policyprocessen.  
 
För det första överlät Helsingborgs kommun sina befogenheter att själva 
hantera stadstrafiken till trafikhuvudmannen Malmöhus Trafik 1997.394 
För det andra skedde samma år en sammanslagning av Malmöhus län och 
Kristianstad län som tillsammans bildade Skåne län.395 Skåne läns 
landsting, Region Skåne, bildades 1999 med ett samlat ansvar för bland 
annat hälsa, sjukvård, utveckling och kommunikationer.396 Region Skåne 
blev då ensam länstrafikansvarig och trafikhuvudman i Skåne.397 
Kollektivtrafiken organiserades i förvaltningsform där en kollektivtrafik-
nämnd kom att fungera som ”regionfullmäktiges förlängda arm”.398 
Nämnden styr den förvaltning, Skånetrafiken, som har som uppdrag att 
driva och utveckla kollektivtrafiken, vilket bland annat omfattar 
planering, upphandling och marknadsföring.399 Region Skåne, genom 
kollektivtrafiknämnden och Skånetrafiken, benämns i texten trafik-
huvudmannen.  

                                                 
393 Läs vidare om organisatoriska förändringar avseende kollektivtrafiken i: Davidsson, 
G. (red.), 2010. Skånetrafiken. En idé som växer. Hässleholm: Skånetrafiken  
394 Tekniska nämnden 2003-01-23. Helsingborgs stadstrafik fr o m juni 2004. Dnr 83/03; 
Davidsson 2010, s 67 
395 Nationalencyklopedin 2011-06-30 
396 Region Skånes hemsida 2011-07-01; Davidsson 2010, s 12 
397 Davidsson 2010, s 72. Läs vidare om Region Skånes bakgrund i Prop. 1996/97:36 Den 
regionala samhällsorganisationen 
398 Skånetrafikens hemsida 2011-07-01  
399 Skånetrafikens hemsida 2011-07-29; Skånetrafiken 2011. Verksamhetsplan 2011-
2014, s 20 
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Disposition  
 
Fallstudien består av fem delkapitel, 6.1 - 6.5. Det första delkapitlet, 6.1, 
utgörs av en kortfattad beskrivning av händelseförloppen i Helsingborg 
och illustreras med en tidslinje. Delkapitlet syftar till att ge läsaren en 
bakgrund till policyprocesserna som sedan följer i resterande delkapitel. 
Delkapitel 6.2, Beslutet att välja, undersöker åren 1980-87 och fokuserar 
främst på initieringen av policyprocessen i Helsingborg. Det tredje del-
kapitlet, 6.3, Parallell utveckling av naturgas och biogas i Helsingborg, 
analyserar hur metan användes och varför visioner om gasen som 
drivmedel väcktes i kommunen. Delkapitlet studerar tidsperioden från 
mitten av 1980-talet till 1996. Delkapitel 6.4, Naturgas eller etanol? 
Drivmedelsval i Helsingborg 1988-1998, analyserar valet mellan de två 
bränslen som aktualiserades i kommunen. Det avslutande delkapitlet, 6.5, 
Slutdestination: biogas, 1999-2005 undersöker hur och varför biogas 
eftersträvades som bussbränsle under policyprocessens avslutande år. 
Delkapitlen 6.2 - 6.5 avslutas med diskussioner i vilka teoretiska begrepp 
används för att problematisera den studerade policyprocessen. 
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6.1 Helsingborg 1980-2005: Kortfattad beskrivning  
 

År 1980 uppvaktades Helsingborgs kommun och kollektivtrafiknämnden 
av eldriftsförespråkare från Chalmers tekniska högskola. Förslaget som 
handlade om att införa elbussar i kommunen väckte inget större intresse, 
men bidrog dock till att diskussioner om övergången till andra bränslen än 
diesel inleddes i kommunfullmäktige. Förslag om att på olika sätt 
miljöanpassa kollektivtrafiken såväl som privatbilismen och kommunens 
fordonsflotta genom olika drivmedel, väcktes därefter sporadiskt genom 
motioner i fullmäktige. 
 
De problem på vilka alternativa drivmedel i kollektivtrafiken skulle vara 
lösningen handlade huvudsakligen om närmiljöproblem och luft-
föroreningar. Detta problem var dock inte så ”konkret” som vid liknande 
diskussioner i Linköpings kommun. Till exempel utpekade inte Helsing-
borgs första miljöplan från 1983 busstrafiken som bidragande till miljö-
problem, men betonade ändå att möjligheterna att minska bussarnas 
avgaser och buller skulle undersökas av kollektivtrafiknämnden. Under 
1985 beslutade också kollektivtrafiknämnden att i anslutning till nästa 
upphandling köpa in fordon försedda med tryckackumulatorer som skulle 
minska bussarnas miljöpåverkan.  
 
Under 1985 skedde en stor energirelaterad förändring inom kommunen. 
Genom Helsingborgs kommuns delägarskap i kraftbolaget Sydkraft 
involverades Helsingborgs energiverk i projektet Sydgas. I projektet deltog 
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förutom kraftbolaget även Malmö, Lunds och Helsingborgs kommuner med 
syfte att ta emot och distribuera naturgas i Sverige. Helsingborgs 
kommun, genom sitt energiverk, åtog sig att ta emot vissa mängder gas 
som skulle avsättas på en marknad. I Helsingborg tecknade ett flertal 
stora industrier avtal om naturgasleverans – men flera användnings-
områden för att finna kunder till gasen undersöktes kontinuerligt.  
 
Efter en debattartikel i Helsingborgs Dagblad gällande kollektivtrafikens 
miljöpåverkan inlämnade miljönämnden en skrivelse till kommunstyrelsen 
1987. Miljönämnden efterfrågade en förutsättningslös utredning om 
morgondagens miljövänliga kollektivtrafik i Helsingborg. Samma år 
tillsattes en arbetsgrupp av kommunstyrelsen med syftet att undersöka 
och ge förslag till lösningar i ärendet.  
 
Arbetsgruppens förslag bestod inledningsvis inte enbart i att införa andra 
bränslen, utan handlade även om möjligheter med exempelvis planering 
som medel för att minska kollektivtrafikens miljöpåverkan. Genom 1993 
års miljöplan förtydligades dock kriterier som skulle gälla för just 
bränsleval, det vill säga det var drivmedel snarare än exempelvis 
infrastrukturella aspekter som arbetsgruppen skulle utreda. Under 1993 
tog energiverket en mer aktiv roll i diskussionerna genom att förespråka 
naturgas som lösning, samtidigt som miljönämnden förordade det fossilfria 
bränslet etanol. Drivmedelsvalet stod således mellan etanol, naturgas eller 
fortsatt dieselanvändning. Etanolalternativet erhöll stöd, vilket även 
sammankopplades med kommunens övergripande miljöpolicy i vilken icke-
fossila bränslen förordades. De första etanolbussarna togs i drift med start 
1995. Den planerade övergången till etanol i stadsbusstrafiken genom-
fördes dock inte enligt planerna. Under denna tidsperiod prövades även 
RME i ett antal äldre dieselbussar. 
 
Under 1996 inleddes en utökad biogasframställning i Helsingborg. Det 
regionala renhållningsbolaget hade sedan mitten av 1980-talet utnyttjat 
befintlig metan från sin deponi, men påbörjade en aktiv framställning av 
biogas bland annat för att försörja den egna fordonsflottan. Mellan 
renhållningsbolaget och energiverket förekom även samarbeten för att 
omhänderta den metan de båda hade tillgång till i sina respektive bolag. 
 
Det sena 1990-talet medförde stora förändringar för kollektivtrafikens 
organisation i Helsingborg och Skåne. År 1997 lämnade kommunen 
tillbaka sina befogenheter att själva hantera stadstrafiken till 
trafikhuvudmannen Malmöhus Trafik. Under 1999 bildades Region Skåne 
vilket innebar att regionen, genom sin kollektivtrafiknämnd samt 
Skånetrafiken, blev trafikhuvudman. 
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Under 2003 anmälde sig Helsingborgs kommun till länsstyrelsen för att ha 
överskridit miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid. Höga halter av 
kvävedioxid hade uppmärksammats under ett antal år, men till skillnad 
från tidigare fanns ett krav på att ha minskat halterna till år 2005. I 
samband med en upphandling av stadsbusstrafiken 2003 beslutade 
tekniska nämnden i Helsingborg att meddela Region Skånes kollektiv-
trafiknämnd om upphandling av gasdriven stadsbusstrafik. Gasen bestod 
av renhållningsbolagets biogas och naturgasen som energiverket 
distribuerade. År 2005 infördes 61 gasbussar i stadstrafiken. Övergången 
till gasdrift sammankopplades till stor del med de höga kvävedioxid-
halterna, men också med en övergripande förnyelse av stadsbusstrafiken i 
kommunen i samband med att den nya trafikhuvudmannen tog över 
ansvaret för kollektivtrafiken. Inte bara nytt bränsle utan även fordon, 
depå och visioner för stadstrafiken förändrades.  
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6.2 Beslutet att välja, 1980-1987 

 
Följande delkapitel kommer att undersöka hur och varför policyprocessen 
gällande drivmedelsbyte initierades i Helsingborgs kommun. Tidsperioden 
omfattar åren 1980 till 1987 och skildrar en sammankoppling mellan 
diskussioner om miljöproblem med förslag om alternativa drivmedel. 
Delkapitlet fokuserar främst på frågan om varför kollektivtrafikens miljö-
påverkan uppfattades som problematisk och hur aktörer påverkade policy-
processens initiering. 
 

Miljö, kollektivtrafik och alternativa drivmedel åtskilda 
frågor 
 
I föregående fallstudie av Linköpings införande av biogas i kollektiv-
trafiken visades hur frågan om att byta ut dieseldriften påbörjades i 
diskussioner gällande luftföroreningar i stadskärnan. Kan en liknande 
situation urskiljas i Helsingborg? Liksom i Linköping fördes diskussioner 
som till stor del handlade om luftföroreningar och hälsorisker. 
Diskussionerna sträcker sig tillbaka till den senare delen av 1970-talet. 
Till skillnad från Linköping var det dock inte huvudsakligen trafiken som 
uppfattades som bidragande till luftföroreningarna. Istället var det den 
kemiska industrin, lokaliserad i de södra delarna av staden, som 
uppfattades som problematisk.400 Detta kan vidare kontextualiseras till en 
samtida miljöskandal vid en kemisk industri. Företaget BT Kemi i 
Teckomatorp, några mil från Helsingborg, hade grävt ned hundratals 
tunnor innehållandes giftigt avfall i anslutning till fabriken. Giftskandalen 
uppmärksammades åren 1975-77.401 I samband med att luftföroreningarna 
från industrierna mättes uppmärksammades även trafikens utsläpp i 
staden.402 
 
Under de första åren på 1980-talet väcktes ett fåtal förslag om alternativa 
drivmedel i Helsingborg. Kommunalrådet Aldegren (S) och tekniska 
nämndens ordförande Nilsson (S) beskriver en ”allmän” miljödiskussion 
som bakgrund till diskussionerna.403 Trafikverksdirektören Lång relaterar 
inte diskussionerna om miljöanpassning av kollektivtrafiken till något 

                                                 
400 Intervju, tekniska nämndens ordförande Nilsson (S) 2009-09-09; Helsingborgs 
kommun, 1986. Miljöskyddsprogram, s III 
401 Mårald, E., 2007. Svenska miljöbrott och miljöskandaler 1960-2000. Halmstad: 
Gidlunds förlag, s 57  
402 Intervju, tekniska nämndens ordförande Nilsson (S) 2009-09-09 
403 Intervju, tekniska nämndens ordförande Nilsson (S) 2009-09-09; kommunalrådet 
Aldegren (S) 2009-10-15 
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specifikt problem, utan snarare till att andra kommuner hanterade frågan 
som blev en del av den ”allmänna debatten”.404 Ett konkret förslag om 
miljöanpassning lyftes fram 1980. Kollektivtrafiknämndens förvaltning 
kontaktades då av ”elbussgruppen” från Chalmers tekniska högskola där 
bland annat den i Linköpingsfallet nämnde konsulten Persson ingick (se 
delkapitel 5.2). ”Elbussgruppen” hade utfört en utredning gällande 
eldriven kollektivtrafik i kommunen.405 Trafikverksdirektören Lång minns 
att konsulten Persson uppvaktade förvaltningen i samband med 
linjeomläggning och diskussioner om inköp av nya bussar. Intresset för 
trådbussarna uppfattar han dock som svalt: 
 

”Var finns bussarna? De får köpa ryska bussar, det är ingen som 
vill åka med. Tjeckiska bussar. […] Vad säger folk om detta? Åka 
med gamla Škoder.” Ungefär så var reaktionen.406 

 
Sedan tidigare har konsulten Persson visats vara en drivande aktör, då i 
Linköpingsfallet. I detta fall omnämns dock ”elbussgruppen” som den 
aktör som uppvaktade kommunen, det vill säga inte en enskild individ. 
Trafikverksdirektören Lång beskriver dock konsulten Persson som den 
aktör som uppvaktade kommunen och hade med sig ett häfte med ett 
konkret förslag på hur en trådbussatsning skulle kunna se ut i 
Helsingborg. Lång uppfattar att Persson, trots ett svagt intresse för tråd-
bussar i kommunen, ändå väckte frågan om övergången till alternativa 
drivmedel.407 Konsulten Persson själv minns inte att han varit aktiv i 
Helsingborg.408 Jag tolkar emellertid konsulten som drivande även i detta 
fall. Genom att mobilisera kunskap som en resurs kunde konsulten 
utforma ett konkret policyförslag för trådbussdrift i kommunen och delge 
detta till berörda aktörer. Trots att förslaget inte mottogs väl, initierades 
diskussionerna om drivmedelsbyte i kollektivtrafiken. 
 
Liksom konsulten Perssons förslag om trådbussar, inlämnades motioner i 
kommunfullmäktige där fokus låg på drivmedel som lösning på en relativt 
allmän miljösituation gällande avgaser. Kommunfullmäktiges första 
motion om alternativa drivmedel från 1982 föreslog att kommunen vid 
inköp av nya fordon skulle utreda huruvida gasdrift var möjligt och i det 
fall det är så, inköpa gasdrivna fordon. Det problem motionen avsåg föreslå 
en lösning på, kunde relateras till en tämligen ospecificerad miljösituation 
avseende luftföroreningar. Motionären Carlsson (FP) skrev: 
 
                                                 
404 Intervju, trafikverksdirektören Lång 2009-09-09. Jämför även intervju, 
kollektivtrafiknämndens ordförande Norén (S) 2009-10-16 
405 Trafikverksnämnden 1980-06-26, § 129. Fråga om elbusstrafik  
406 Intervju, trafikverksdirektören Lång, 2009-09-09 
407 Ibid. 
408 Intervju, konsulten Persson, 2010-08-12 
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För att skapa en bättre miljö för människor som befinner sig på 
gatorna i tätorten behöver alla medel sättas in. De som vistas 
dagligen i gatulivet tvingas att inandas avgaser från bensin- och 
dieseldrivna fordon.409 

 
Samtidigt som motionen tog sin utgångspunkt i en luftmiljödiskussion, 
tolkar jag den som ett sätt att föreslå en lösning, gasdrift, snarare än att 
fokusera på ett problem. Denna lösning passade dessutom väl in i 
kommunen. Enligt kollektivtrafiknämndens förvaltning, som svarade på 
motionen, fanns två tankstationer med motorgas redan tillgängliga i 
kommunen.410 Samtidigt planerades även naturgasdistribution i 
energiverkets regi vid den här tidpunkten.411 Detta nämndes dock inte i 
motionen. Enligt kollektivtrafiknämndens förvaltning kunde naturgasen i 
fråga emellertid inte användas som fordonsbränsle.412 Kollektiv-
trafiknämnden beslutade att undersöka möjligheterna med motorgas vid 
upphandling av fordon.413 Användningsområden var dock vagt beskrivna 
då ”kommunens fordon” berördes. Kollektivtrafiken nämndes inte 
specifikt. År 1983 lämnades också en motion in till kommunfullmäktige av 
ledamöterna Andersson och Karlsson (VPK). Motionen eftersträvade ökade 
satsningar på kollektivtrafiken på bilismens bekostnad genom åtgärder 
som exempelvis sänkta busstaxor och bilfria områden i innerstaden. 
Trafikmiljösituationen i Helsingborg och bilismens miljöpåverkan lyftes 
fram som ett av huvudskälen till satsningarna på kollektivtrafiken. Ett av 
förslagen, som kommer att behandlas mer utförligt senare i kapitlet, 
handlade om att inrätta en elbusslinje i ett bilfritt område i centrala 
Helsingborg med hög turtäthet, låga taxor och tillgänglighet för 
rörelsehindrade. Själva eldriften kan dock inte tolkas som ett huvudsakligt 
mål i motionen, och motiverades inte mer än att man ”[…] i framtiden 
måste ha andra drivmedel än enbart diesel”.414 
 
Sammantaget kan man urskilja att diskussioner om alternativa drivmedel 
och till viss del även införande av sådana i kollektivtrafiken hade väckts i 
Helsingborg under tidigt 1980-tal. Dessa diskussioner väcktes emellertid 

                                                 
409 Motion av Rune Carlsson [FP] rörande utredning om gasdrift av kommunens fordon, 
1982-08-27. Dnr St 254/1982 
410 Kommunstyrelsen 1982-12-15. Remissvar från trafikverksnämnden 1982-11-26. 
Motion av Rune Carlsson rörande utredning om gasdrift av kommunens fordon. Dnr St 
254/1982  
411 Se t ex Energiverkens årsberättelse 1982, s 5 
412 Kommunstyrelsen 1982-12-16. Remissvar från trafikverksnämnden 1982-11-26. 
Motion av Rune Carlsson rörande utredning om gasdrift av kommunens fordon. Dnr St 
254/1982 
413 Trafikverksnämnden 1983-06-14. ”Betr fordonsdrift med motorgas”. Motion av Rune 
Carlsson rörande utredning om gasdrift av kommunens fordon. Dnr St 254/1982 
414 Motion om förbättrad kollektivtrafik samt en bättre trafikmiljö i centrum, av L. 
Andersson & O. Karlsson (VPK), 1983-05-10. Dnr St 163/1985 
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inte i anslutning till ett definierat problem som kopplades till 
kollektivtrafiken. Detta avspeglades även i kommunens första miljö-
program från 1983. Enligt miljöprogrammet var den övergripande 
trafikmiljön problematisk i vissa delar av staden – men inte specifikt 
kollektivtrafiken. I miljöprogrammet föreskrevs dock en åtgärd för 
kollektivtrafiken, nämligen att ”undersöka möjligheten [att] minska avgas- 
och bullerstörningar från busstrafiken”.415 Dieselanvändningen i kollektiv-
trafiken kan snarare tolkas som en icke-akut fråga att i framtiden ta 
ställning till för att förändra eller förbättra det som möjligt är – möjlig-
heter som efterhand uppkom skulle tas tillvara. Miljö, kollektivtrafik och 
alternativa drivmedel var till stor del skilda frågor under processens 
inledande år. Synen på kollektivtrafikens miljöpåverkan som problematisk 
och alternativa drivmedel som möjlig lösning saknades.  
 

Kollektivtrafikens miljöpåverkan ifrågasätts av två aktörer 
 
Under mitten av 1980-talet kan en förändring i synen på kollektivtrafikens 
miljöpåverkan urskiljas. Detta skedde på åtskilda arenor där två olika 
förslag fördes fram. För det första påbörjades diskussioner om 
tryckackumulatordrift i kollektivtrafiknämnden. Det tidigare förslaget om 
gasdrift i kommunens fordon kom åter upp till diskussion 1985. Endast ett 
fåtal gasbilar hade köpts in, och en ny genomgång av förutsättningarna för 
bränslet genomfördes av kollektivtrafiknämndens förvaltning.416 
Förvaltningen utredde inte bara motorgas, utan föreslog även en ny 
lösning, tryckackumulatordrift. Enligt förvaltningens rapport var denna 
teknik: 
 

Ett radikalt sätt att minska avgaserna på kort sikt i tätorterna 
[…] Detta drivsystem innebär en minskning av bränsle-
förbrukningen med 30 % och en lika stor procentuell minskning 
av avgaserna.417  

 
Kollektivtrafiknämnden beslutade att köpa in en eller flera tryck-
ackumulatorer vid nästa upphandling av bussar.418 Det betyder att en 
faktisk förändring hade skett. Från att ha diskuterat möjligheten att 
någon gång i framtiden möjligen övergå till andra drivmedel, fattades 

                                                 
415 Helsingborgs kommun, 1983. Miljöskyddsprogram, s 22 
416 Kommunfullmäktige 1985-11-19. ”Betr fordonsdrift med motorgas” samt bilaga 
”Fordonsdrift med motorgas”, 1985-11-05. Förslag av trafikverksnämnden till 
rekommendation av utrustning för motorgasdrift vid fordonsupphandling. Dnr St 
313/1985 
417 Ibid. 
418 Ibid. 
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beslut om att vid nästa fordonsupphandling köpa in tryck-
ackumulatorbussar som skulle uppfylla andra miljökrav än tidigare.  
 
För det andra föreslogs drivmedelsbyte i en motion till kommunfullmäktige 
några dagar efter förslaget om tryckackumulatorbussar. I motionen före-
slogs trådbussdrift.419 Kollektivtrafiknämndens förvaltning ställde sig 
emellertid kritisk till förslaget. Eldrift uppfattades av förvaltningen som 
orimligt dyr samtidigt som dess miljönytta ifrågasattes.420 Vid 
omröstningen i kommunfullmäktige visades ett liknande svagt intresse i 
form av ett svindlande nederlag för trådbussarna: 61-4.421 De båda 
förslagen och hanteringen av dem synliggör en parallellitet i policy-
processen. Medan förslaget om trådbussar hanterades i kommun-
fullmäktige beslutades inköp av tryckackumulatorbussar i kollektivtrafik-
nämnden. Trots att nämnden kommenterade eldriftsförslaget ställdes det 
inte emot deras eget förslag om tryckackumulatorer. Förslagen hanterades 
och beslutades således i princip samtidigt men på två olika arenor. Denna 
parallellitet har tydliga likheter med Linköpingsfallet där förslag om 
eldrift diskuterades i fullmäktige samtidigt som tryckackumulatorer 
hanterades separat i trafikbolaget. 
 
Till skillnad från kollektivtrafiknämndens problemdefinition, som snarare 
satte fokus på en allmän miljösituation där drivmedelsbyte skulle bidra till 
minskade luftföroreningar, inriktades trådbussmotionen specifikt på 
kollektivtrafikens miljöpåverkan. Motionären Andersson (VPK) 
motiverade trådbussdrift genom att bifoga en debattartikel från 
Helsingborgs Dagblad skriven av den tidigare nämnde konsulten Persson i 
oktober 1985. I artikeln utgick konsulten Persson inte enbart från en 
generell diskussion om avgaser från trafiken; han fokuserade direkt på 
kollektivtrafiken och den negativa miljöpåverkan som busstrafiken bidrog 
till. I debattartikeln skrev Persson: 
 

                                                 
419 Motion om införande av trådbussar i Helsingborg, av L. Andersson (VPK),1985-10-31. 
Dnr St 302/1985 
420 Kommunfullmäktige 1986-06-03. Remissvar från trafikverksnämnden 1986-05-21. 
Motion av Leif Andersson angående införande av trådbussar i Helsingborg. Dnr St 
302/1985 
421 Kommunfullmäktige 1986-09-23. Motion av Leif Andersson angående införande av 
trådbussar i Helsingborg. Dnr St 302/1985 
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[V]i vet att bussens konkurrent, privatbilismen, om bara några 
år minskar sina utsläpp med betydligt mer genom införandet av 
katalytisk avgasrening. Då blir privatbilismen plötsligt betydligt 
miljövänligare än busstrafiken, även om bussarna går nästan 
fullsatta. […] Därför måste kollektivtrafikutövarna komma med 
ett motdrag till katalysatorbilarna. En miljövänlig buss, som 
släpper ut väsentligt mindre avgaser än dagens dieselbussar.422 

  
I artikeln uttryckte konsulten Persson kollektivtrafikens miljöpåverkan 
som ett direkt problem på vilket eldrift var en lösning. Kollektivtrafiken 
beskrevs inte som en av flera komponenter i ett transportsystem som i sin 
tur bidrog till luftföroreningar i tätorten. Snarare, vidhöll konsulten i 
debattartikeln, var det allmänt känt att kollektivtrafiken bidrog till 
betydligt större utsläpp av exempelvis kvävedioxid än privatbilismen. 
Problemdefinitionen gav således uttryck för ett slags legitimitetsproblem 
för kollektivtrafiken som även uttrycktes i Linköping ett par år senare (se 
delkapitel 5.4). Medan privatbilarna inom kort skulle komma att minska 
sin miljöpåverkan genom katalysatorer skulle kollektivtrafikens 
miljöpåverkan bli allt mer framträdande. Det innebar att kollektiv-
trafikens roll som medel för att uppnå ett mål om minskad miljöpåverkan 
från trafiken kunde ifrågasättas. Motionen uttryckte således en helt ny 
problemdefinition. Det problem som ett sådant byte avsågs lösa fokuserade 
inte på trafikens miljöpåverkan i stort. Det problem som fördes fram 
riktades istället direkt mot kollektivtrafiken och dess miljöpåverkan. 
Kollektivtrafiken sågs som ett miljöproblem.  
 
Sammantaget innebar detta att två olika problemdefinitioner uttrycktes i 
policyprocessen. Den första, som uttrycktes av kollektivtrafiknämnden 
samt i tidigare diskussioner (se föregående avsnitt), handlade snarast om 
en allmän, ospecificerad miljödiskussion där kollektivtrafiken represen-
terade en del i ett transportsystem vars utsläpp nämnden aktivt kunde 
försöka minska. Den andra problemdefinitionen handlade istället om 
kollektivtrafikens legitimitet som miljövänligt transportmedel. Problem-
definitionerna skilde sig från varandra främst då den senare definitionen 
uttryckte just kollektivtrafiken som problematisk i jämförelse med andra 
transportslag. Vilken betydelse de två problemdefinitionerna fick i 
policyprocessen kommer att analyseras i nästa avsnitt. 
 

                                                 
422 Motion av Leif Andersson angående införande av trådbussar i Helsingborg samt 
bifogad artikel från Helsingborgs Dagblad 26/10 1985: ”Inför trådbussar i Helsingborg” 
av B. Persson. Dnr St 302/1985 
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Miljönämnden drivande för att initiera miljöanpassning  
 
Sommaren 1987 inlämnade miljönämndledamöterna Thente (M) och Kruse 
(FP) en skrivelse till miljönämnden. Ledamöterna efterfrågade bildandet 
av en projektgrupp som skulle syfta till att utreda miljöanpassad kollektiv-
trafik. Projektgruppen skulle, enligt förslaget, bestå av representanter från 
miljönämnden, kollektivtrafiknämnden och gatunämnden samt ansvariga 
förvaltningar. Genom kontakter med aktörer företrädande till exempel 
fordonsindustrin och TFB skulle seminarier och planering ske med syftet 
”[…] att förutsättningslöst diskutera Helsingborgs möjligheter att skapa 
en framtida miljövänlig kollektivtrafik”. Problemdefinitionen som 
uttrycktes fokuserade på innerstadsmiljön, men också på den legitimitets-
kris som nämndes ovan. En jämförelse mellan kollektivtrafiken och 
privatbilismen, där kollektivbussarnas egen miljöpåverkan stod i centrum, 
fördes fram i skrivelsen. Miljönämndsledamöterna Thente (M) och Kruse 
(FP) skrev: 
 

I ett framtida Helsingborg kommer lagen om katalytisk 
avgasrening i bilar, lokal trafikplanering och effektiva 
parkeringslösningar att ha förbättrat innerstadsmiljön väsentligt 
jämfört med idag. De dieseldrivna stadsbussarna kommer 
emellertid att vara kvar, och då stå för en allt större del av de 
miljöfarliga avgaserna. Starka miljöskäl talar för att redan idag 
planera för morgondagens miljövänliga kollektivtrafik i 
Helsingborg.423 

 
Miljönämndsledamöterna lyfte fram kollektivtrafiken som en del av den 
samlade trafikens miljöpåverkan, där stadsbussarna skildrades som ett 
problem i sig. För den samlade innerstadsmiljön kunde förbättringar 
åstadkommas inom flera olika delar av transportsystemet, till exempel 
genom införandet av katalysatorer på personbilar. För kollektivtrafiken 
saknades däremot en sådan lösning.424 Därmed efterfrågades en 

                                                 
423 Lokaltrafikstyrelsen 1987-08-27. Remiss ang miljön och Helsingborgs framtida 
kollektivtrafik. Bilaga ”Till Helsingborgs miljö- och hälsoskyddsnämnd angående 
Helsingborgs framtida kollektivtrafik”, av B. Thente (M) & E. Kruse (FP), 1987-05-19. 
Dnr T10/836-87 
424 Detta kan även jämföras med tekniska nämndens ordförande Nilssons (S) 
resonemang kring varför en miljöanpassning av kollektivtrafiken började diskuteras. 
Enligt Nilsson, som suttit i miljönämnden och var dess ordförande 1988-1991, 
uppmärksammades trafikens miljöpåverkan i samband med de mätningar som gjordes 
av luften på grund av den kemiska industrin. Att just kollektivtrafiken blev föremål för 
diskussion förklarar hon med att det var en fråga som ”[…] vi egentligen kan påverka, 
som politiker i en stad.” Samtidigt pågick emellertid även diskussioner och försök 
avseende reglering av biltrafik med mera. (Intervju, tekniska nämndens ordförande 
Nilsson (S) 2009-09-09) 
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miljöanpassning av kollektivtrafiken, genom en övergång till exempelvis 
trådbussar.425 
 
Genom ledamöternas skrivelse kan man urskilja en sammankoppling av 
miljö- och kollektivtrafiknämnderna i kommunen. Enligt kollektiv-
trafiknämnden, som svarade på miljönämndens skrivelse, var det 
”naturligt, riktigt och nödvändigt” med ett samarbete nämnderna emellan 
för att kunna utreda frågan. Kollektivtrafiknämnden föreslog även att 
energiverkets styrelse skulle vara med i projektgruppen eftersom den hade 
kompetens inom energiområdet.426 Genom de båda nämndernas agerande 
knöts flera policyområden samman. Aktörer kopplade till miljö, energi och 
kollektivtrafik i Helsingborg involverades för att gemensamt utreda 
förutsättningar för en miljöanpassning av kollektivtrafiken. 
 

Avslutande diskussion: Otydligt problem i fragmenterad 
process 
 
Hösten 1987 tillsatte kommunstyrelsen en arbetsgrupp för att utreda 
Helsingborgs framtida kollektivtrafik.427 Därmed hade ett första beslut 
tagits i policyprocessen, det vill säga beslutet att aktivt välja en lösning för 
att åstadkomma en miljöanpassning av kollektivtrafiken. Vad var det i 
policyprocessen som uppfattades som problematiskt? Vilka aktörer var 
drivande för att föra fram olika problemdefinitioner? 
 
Ett första utmärkande drag i policyprocessen är att den inledningsvis 
präglades av en avsaknad av ett definierat problem. Under processens 
tidiga år var frågor om miljö, kollektivtrafik och alternativa drivmedel 
åtskilda. Frågor som berörde miljö och luftföroreningar relaterades främst 
till den kemiska industrin i staden medan kollektivtrafikens 
miljöpåverkan inte uppfattades som problematisk. Samtidigt föreslogs 
även alternativa drivmedel bland annat i kollektivtrafiken, snarast som 
lösningar på en generell miljöproblematik. Därmed var det huvudsakligen 
lösningar, inte problem, som stod i fokus då alternativa drivmedel 
diskuterades i kommunfullmäktige. Incitament för att minska 
kollektivtrafikens miljöpåverkan saknades inledningsvis.  
 
                                                 
425 Lokaltrafikstyrelsen 1987-08-27. Remiss ang miljön och Helsingborgs framtida 
kollektivtrafik. Bilaga ”Till Helsingborgs miljö- och hälsoskyddsnämnd angående 
Helsingborgs framtida kollektivtrafik” av B. Thente (M) & E. Kruse (FP), 1987-05-19. 
Dnr T10/836-87 
426 Lokaltrafikstyrelsen 1987-08-27. Remiss ang miljön och Helsingborgs framtida 
kollektivtrafik. Dnr T10/836-87 
427 Kommunstyrelsen 1989-05-11. Rapport om Helsingborgs framtida kollektivtrafik sett 
ur miljösynpunkt. Dnr St 867/89 



KAPITEL 6 

134 
 

I slutet av den studerade tidsperioden var det miljönämnden som 
definierade problem och på det sättet, vilket kommer att visas i delkapitel 
6.4, bidrog till att intensifiera policyprocessen. Miljönämndens resonemang 
kan liknas vid den problemdefinition som kan benämnas kollektivtrafikens 
legitimitetskris. Då bensinbilar genom katalysatorn förväntades bli allt 
”renare” ifrågasatte nämnden kollektivtrafikens roll som miljövänligt 
transportmedel. Denna problemdefinition var även framträdande i 
Linköpingsfallet där den sammankopplades med trafikbolagets strävan 
efter att stärka sin konkurrenskraft (se delkapitel 5.4). I Linköpingsfallet, 
där trafikbolagets vd definierade detta problem, var intresset nära 
sammankopplat med en strävan efter att hävda och utveckla 
kollektivtrafiken. Ett liknande intresse kan emellertid inte urskiljas hos 
miljönämnden. Då nämnden framhöll innerstadsmiljön som orsak till 
miljöanpassningen tolkar jag nämndens övergripande intresse som 
sammankopplat med miljö. Nämndens intresse var således att förbättra 
innerstadsmiljön i kommunen där stadsbussarna, liksom andra fordon, 
skulle minska sin miljöpåverkan.  
 
Kan drivande aktörer och policyentreprenörer urskiljas under processens 
inledande år? Aktörer som lämnade in motioner om exempelvis gasdrift 
kan gällande dessa förslag ses som drivande. Likaså kan konsulten 
Persson tolkas som drivande i processens inledningsskede. Genom att 
använda sig av kunskap som resurs kunde konsulten uppvisa ett konkret 
och utarbetat förslag för trådbussdrift i staden, vilket presenterades för 
kommunledningen. Var konsulten Persson en policyentreprenör? 
Konsulten hade utarbetat förslag till en lösning – men ett problem att 
applicera den på saknades i början av 1980-talet. Då en policyentreprenör 
främst har rollen som samordnare mellan problem och lösning, en aktör 
som står i centrum av policyprocessen, kan konsulten inte anses ha haft en 
sådan roll. Då han åter förekom i policyprocessen senare under 1980-talet 
var det genom att definiera ett problem till det tidigare nämnda 
trådbussförslaget. Det går dock inte att urskilja att konsulten Persson 
agerade i processen i övrigt utöver debattartikeln. Artikeln med förslag och 
problemdefinition användes snarare av andra aktörer som en resurs för att 
argumentera för egna förslag.  
 
Två aktörer som var framträdande i policyprocessen var de båda 
nämnderna för kollektivtrafik respektive miljö. Kollektivtrafiknämnden 
blev mer drivande under processens gång. Nämnden, genom sin 
förvaltning, började exempelvis utreda möjligheterna med tryck-
ackumulatordrift samtidigt som trådbussar utreddes i kommunfull-
mäktige. De två förslagen hanterades åtskilt, vilket uttrycker en parallell-
itet i policyprocessen. Medan aktörer föreslog trådbussar i kommunfull-
mäktige där ärendet hanterades, utarbetade andra aktörer förslag om 
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tryckackumulatordrift i kollektivtrafiknämnden. Helt skilda varandra var 
förslagen dock inte, då kollektivtrafiknämndens förslag lyftes fram inom 
ramen för hanteringen av en motion samtidigt som nämnden fungerade 
som remissinstans för motionen om eldrift. Kollektivtrafiknämnden 
agerade som en drivande aktör i processen genom att ta med sig frågan om 
miljöanpassning till den ”egna” arenan där nya förslag utarbetades. Även 
den andra aktören, miljönämnden, kan tolkas som en drivande aktör i 
processen. Genom att föreslå en aktiv utredning om hur kollektivtrafiken 
skulle miljöanpassas agerade nämnden för att påverka processens 
fortsatta utveckling. Kan aktörerna tolkas som policyentreprenörer? Jag 
uppfattar inte att någon av nämnderna hade en sådan roll. Miljönämnden 
agerade snarast för att peka på ett problem som behövde lösas i 
kommunen, vilket inte överensstämmer med policyentreprenörens uppgift 
att sammankoppla problem med en lösning. Kollektivtrafiknämnden 
lanserade förvisso en lösning, men kan i övrigt inte tolkas som någon 
central aktör i processen. Frånvaron av policyentreprenörer i detta skede 
kan också förklaras med att policyprocessen, fram till miljönämndens 
skrivelse, var mycket fragmenterad. Någon central aktör som mäklade 
mellan problem och lösningar, som mobiliserade resurser för att påverka 
policys inriktning, saknades således under den studerade tidsperioden. 
Trots att processen pågått under ett antal år, förelåg fortfarande 
oklarheter kring vilket problem som skulle lösas. Vilka problem aktörer 
definierade och varför kommer att analyseras vidare i delkapitel 6.4.  
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6.3 Naturgas och biogas i två kommunala 

verksamheter 

 
I följande delkapitel analyseras utvecklingen avseende metan i 
Helsingborg från tidigt 1980-tal fram till 1996. Tidsperioden som studeras 
överensstämmer därmed med såväl föregående som nästkommande 
delkapitel, det vill säga händelseförloppen har utvecklats parallellt. 
Centralt i delkapitlet är hur och varför naturgasdistribution samt biogas 
utvecklades i kommunen. Vilka intressen hade aktörer av dessa bränslen? 
Fanns det föreställningar om att använda metan som drivmedel i 
kollektivtrafiken? 
 

Naturgasdistributionen i Helsingborg 
 
Under tidigt 1980-tal väcktes frågan om naturgas i Helsingborg. Stadsgas 
hade använts i kommunen sedan 1859 varför ett flertal olika gasnät fanns 
utbyggda.428 Beslut om avveckling av stadsgasen fattades 1982.429  
 
Riksdagen godkände 1980 ett avtal mellan de svenska och danska 
regeringarna beträffande ett naturgassamarbete.430 Syftet med samarbetet 
var att introducera bränslet i Sverige genom att köpa in och distribuera 
dansk naturgas. Upp till 400 miljoner kubikmeter naturgas om året skulle 
distribueras i sydvästra Skåne mellan åren 1985-2005.431 I ett tidigt skede 
av planeringsprocessen beträffande naturgasprojektet var Helsingborgs 
kommun, enligt energiverkschefen Diné, inte intresserad av att delta i 
samarbetet. Detta då kommunens energibehov skulle tillgodoses genom 
fjärrvärme och elvärme. Ytterligare energiformer efterfrågades därmed 
inte.432 Några år senare, 1983, godkände riksdagen ett konsortieavtal 
mellan staten, Sydkraft samt kommunerna Malmö, Lund – och 
Helsingborg. Naturgassamarbetet benämndes ”Sydgasprojektet”.433 Staten 
ägde 50 procent av Sydgas AB men var också delaktig genom att 
naturgasen levererades genom det statliga bolaget Swedegas.434 
 
Den förändrade inställningen gentemot Sydgasprojektet från Helsingborgs 
kommun berodde delvis på att en stor industri i staden, Boliden Kemi AB, 

                                                 
428 Intervju, driftschefen Göransson 2009-11-17 
429 Energiverkens årsberättelse 1985, s 5 
430 Prop. 1987/88:72 Om avyttring av statens aktier i Sydgas AB, m.m., s 2 
431 Ibid., s 2-3 
432 Intervju, energiverkschefen Diné 2009-10-26 
433 Prop. 1987/88:72, s 2 
434 Ibid., s 3 
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visade intresse för projektet. Möjligheten att använda naturgas istället för 
tjockolja, som uppfattades som svårhanterlig och miljöfarlig, medförde att 
naturgas efterfrågades.435 Enligt energiverkschefen Diné kan det ha 
funnits ”vissa påtryckningar” på kommunen från Sydkrafts sida. Sydkraft, 
eller Sydsvenska Kraftaktiebolaget som det till en början hette, bildades 
1905 av kommunerna Malmö, Helsingborg, Halmstad, Lund och 
Landskrona.436 Helsingborgs kommun, som alltså var delägare i Sydkraft, 
hade dock en mycket speciell relation till kraftbolaget. Bohlin undersöker i 
sin avhandling Att välja energisystem uppbyggnaden och valen av 
energisystem i Helsingborg och Gävle 1945-1983. Han beskriver relationen 
mellan Helsingborgs kommun och Sydkraft som konfliktfylld och visar hur 
Sydkraft ständigt varit en inflytelserik aktör i den kommunala energi-
politiken.437  
 
Trots att staten ägde hälften av Sydgas var det de övriga delägarna som 
hade ansvar för att distribuera och sälja gasen vidare.438 Helsingborgs 
kommun, eller rättare sagt energiverket, hade alltså som uppgift i Sydgas-
projektet att finna kunder för att kunna sälja gasen. De industrier som 
visat intresse för naturgasen var därmed mycket betydelsefulla kunder för 
energiverkets del. År 1984, ett år före introduktionen av naturgas-
leveranserna, hade avtal tecknats med ett antal industrier i kommunen.439 
Däribland fanns Boliden som första abonnent. Företaget var Sydgas-
projektets största kund med ett behov av cirka 30 miljoner kubikmeter per 
år.440 Enligt produktchefen Bäckström hade energiverket garderat sig 
genom naturgasförsäljningen till just Boliden. Samtidigt fanns ett 
åtagande gentemot Sydkraft gällande inköp av naturgas som skulle 
distribueras: 
 

Vi fick betala för en viss volym i det avtalet. Oavsett om vi tog ut 
det eller inte. […] Hade krav på oss att bygga ut nätet och skaffa 
nya kunder.441 

 
Naturgasprojektet inriktades till stor del på den stor- och småskaliga 
industrin, men även försäljning till kunder såsom exempelvis småhusägare 
förekom.442 Icke desto mindre kan stora ekonomiska svårigheter i 

                                                 
435 Intervju, driftschefen Göransson 2009-11-17; energiverkschefen Diné 2009-10-26 
436 Bjurling, O., 1982. Sydkraft – samhälle: En berättelse i text och bild. Malmö: Sydkraft, 
s 20-22 
437 Bohlin, H., 2004. Att välja energisystem: Processer, aktörer och samverkan i 
Helsingborg och Gävle 1945-1983. Diss. Linköping: Univ. 
438 Prop. 1987/88:72, s 3 
439 Energiverkens årsberättelse 1984, s 14 
440 Energiverkens årsberättelse 1985, s 5 
441 Intervju, produktchefen Bäckström 2009-11-19 
442 Prop. 1987/88:72, s 3 
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Sydgasprojektet urskiljas. Redan 1982, det vill säga tre år innan natur-
gasen började distribueras, lyftes nedläggning av projektet fram som en 
möjlighet i energiverkets årsberättelse.443 Under mitten och slutet av 1980-
talet sjönk dessutom priset för olja. Då det danska naturgaspriset var 
kopplat till ett oljeprisindex, medförde detta att inkomsterna sjönk för 
Sydgas.444 I proposition Om avyttring av statens aktier i Sydgas AB m.m. 
gjordes bedömningen att ”[…] ekonomin i Sydgasprojektet på både kort och 
lång sikt kommer att bli helt otillfredsställande[…]”.445 1988 upphörde 
statens delägarskap i Sydgas.446  
 
Produktchefen Bäckström ger inte bilden av att Helsingborgs del av 
ansvaret för att sälja naturgas var problematisk att uppfylla, men 
framhåller att arbetet med att marknadsföra och finna nya kunder var 
mycket intensivt.447 Enligt energiverkschefen Diné och energiverks-
styrelsens ordförande Anderberg (M) fanns det dessutom en rädsla för 
risker i samband med naturgasanvändning bland såväl industrier som 
hushåll.448 Anderberg (M) benämner naturgasförsäljningen i energiverket 
som ”kämpig”: 
 

Det gick alltså inte av sig själv. Att sälja gas. Det var inte så att 
marknaden stod upp och skrek efter gas. Men det var inte heller 
någon… stor kris.449 

 
Enligt Anderberg (M) hade energiverket också, som en nödlösning, 
alternativet att använda naturgasen som bränsle i kraftvärmeverket. 
Detta var dock endast i det fall naturgasen inte skulle kunna säljas.450  
 

Energiverkets förhållningssätt till alternativa drivmedel  
 
Energiverkets förhållningssätt till transporter kan sammankopplas med 
två faktorer. För det första hade energiverket i början av 1980-talet en 
arbetsgrupp som undersökte elbilar.451 Energiverkschefen Diné uppfattar 
att detta var något som utarbetades ”på experimentstadiet”.452 Det här kan 
jämföras med energibolaget i Linköping, som köpte in två elbilar under 
                                                 
443 Energiverkens årsberättelse 1982 s 6 
444 Prop. 1987/88:72, s 4 
445 Ibid., s 2 
446 Energiverkens årsberättelse 1988, s 8 
447 Intervju, produktchefen Bäckström 2009-11-19 
448 Intervju, energiverkschefen Diné 2009-10-26; energiverksstyrelsens ordförande 
Anderberg (M) 2009-11-10 
449 Intervju, energiverksstyrelsens ordförande Anderberg (M) 2009-11-10 
450 Ibid. 
451 Energiverksstyrelsens protokoll 1983-03-08 § 78 
452 Intervju, energiverkschefen Diné 2009-10-26 
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tidigt 1990-tal, vilket kan ses som någon slags experimentverksamhet 
inom bolaget. Vare sig i Helsingborg eller i Linköping kan detta tolkas som 
föranlett av större diskussioner eller intressen i bolagen utan snarare som 
mindre försök. Ingen av de båda energiaktörerna var dock drivande för att 
införa eldriven kollektivtrafik då sådana diskussioner pågick i respektive 
kommun.  
 
För det andra handlade det om energiverkets åtagande i Sydgasprojektet, 
det vill säga att distribuera och sälja naturgas. Trots att industrier och 
småhus var tänkta användare av naturgasen, fanns det också tankar på 
att använda naturgasen som drivmedel. Enligt energiverkschefen Diné var 
det emellertid inte personbilar som var tänkta användare av gasen, utan 
kollektivtrafiken: 
  

Det var nog en ganska naturlig bit i det hela. När vi väl skulle få 
distribuera gas så ville vi naturligtvis ha ett så stort kund-
underlag som möjligt.453 

 
Energiverkets huvudsakliga mål med naturgasen var således att kunna 
sälja den vidare, vilket medförde att kollektivtrafiken var ett möjligt 
användningsområde. Den bilden ger även produktchefen Bäckström, som 
sammankopplar diskussionerna om kollektivtrafiken just med försöken att 
få kundunderlag för naturgasen.454  
 
Sammantaget ger detta bilden av att energiverkets intressen för 
transporter och alternativa drivmedel främst kunde kopplas till naturgas-
försäljningen. Gasprojektet inom energiverket uppfattades snarast som ett 
åtagande – något som aktören hade att rätta sig efter.455 Genom 
naturgasprojektet hade kommunen avtalat om att köpa in en viss mängd 
gas som det sedan var upp till energiverket att sälja vidare. Strävan efter, 
eller kanske snarare pressen, att finna kunder till denna gas var därmed 
påtaglig. Detta kommer att diskuteras ytterligare i nästa delkapitel. 
 

Energiverket som aktör  
 
I Linköpingsfallet beskrevs det kommunala energibolaget som en 
självständig aktör. Skillnaden rent organisatoriskt mellan Linköpings 
energibolag och Helsingborgs energiverk är huvudsakligen att Helsing-
borgs kommun hanterade sina energifrågor i förvaltningsform. Vilken 

                                                 
453 Intervju, energiverkschefen Diné 2009-10-26 
454 Intervju, energiverkschefen Diné 2009-10-26; produktchefen Bäckström 2009-11-19 
455 Jämför intervju, energiverkschefen Diné 2009-10-26; energiverksstyrelsens 
ordförande Anderberg (M) 2009-11-10; produktchefen Bäckström 2009-11-19 
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betydelse hade det att energiverket var organiserat i förvaltningsform? 
Kan energiverket uppfattas som en självständig aktör med mandat och 
resurser att agera i kommunen? 
 
Uppfattningarna om energiverket som en självständig aktör skiljer sig åt 
mellan informanterna. Energiverkschefen Diné uppfattar att energiverket 
varit styrt politiskt av kommunen som helhet men också genom den 
politiskt tillsatta styrelse som verksamheten haft både när det var en 
kommunal förvaltning och som kommunalt bolag från 1992. Helsingborgs 
kommun har även präglats av maktskifte vid varje ny mandatperiod sedan 
1970-talet. Enligt Diné medförde detta att blockpolitiken avspeglades i 
energiverksstyrelsen och beslut fattades men togs tillbaka efter ett 
maktskifte.456 Kommunens styrning av energiverket kan exemplifieras 
genom deltagandet i Sydgasprojektet, där det var kommunledningen 
snarare än energiverket som var intresserad av att delta. Samtidigt kan 
man ifrågasätta om naturgasintroduktionen inte var ett projekt där 
Sydkraft snarare än kommunen var drivande för att få med sig 
energiverket, i synnerhet mot bakgrund av att kraftbolaget historiskt haft 
ett stort inflytande över kommunen.  
 
Trots att Sydkraft och/eller kommunen i vissa fall haft stort inflytande 
över energiverket kan man urskilja en självständighet hos energiverket. 
Kommunalrådet Aldegren (S) menar att de tekniska verken i kommunen, 
trots att de var kommunala förvaltningar, hade utvecklat en kultur som 
medförde en stor självständighet. Han förklarar: 
 

Vi hade en förvaltningskultur i de här tekniska verken där de 
var väldigt självständiga. […] Alla de förvaltningarna som var 
skilda från skattekollektivet hade byggt upp en kultur av större 
självständighet i förhållande till fullmäktige och kommun-
styrelse.457 

 
Enligt Aldegren var de taxefinansierade verksamheterna svårare att styra 
politiskt, exempelvis vad gällde nedskärningar i verksamheten, jämfört 
med andra förvaltningar som finansierades med skattemedel.458 En 
liknande uppfattning ger energiverksstyrelsens ordförande Anderberg (M) 
uttryck för. Enligt Anderberg (M) var han och den dåvarande kommun-
styrelsens ordförande engagerade i att skilja energiverkets budget från 
övriga kommunala nämnders: 

                                                 
456 Intervju, energiverkschefen Diné 2009-10-26 
457 Intervju, kommunalrådet Aldegren (S) 2009-10-15 
458 Ibid. Jämför även intervju, trafikverksdirektören Lång 2009-09-09 



Fallstudien i Helsingborgs kommun 

141 
 

 
När jag började -66 så var alla pengar lika. Det låg i en korg med 
alla pengar i hela kommunen. Jag introducerade att vi skulle ha 
skild bokföring men öppen redovisning. Det vill säga 
energisektorns pengar, det var energibetalarnas pengar. Och 
skattepengarna, det var skattebetalarnas pengar. Så skulle man 
hålla dem åtskilda. De pengar som genererades inom 
energisektorn, de skulle stå för energisektorns investeringar. 
Punkt slut.459 

 
Att skilja på energiverkets bokföring och övriga förvaltningars bokföring 
uttrycker en självständighetssträvan inom energiverket. Att ha en 
möjlighet att styra den ekonomiska delen av verksamheten på det sätt som 
Anderberg (M) ger uttryck för ovan medför ett handlingsutrymme för 
energiverket, samtidigt som kommunen i övrigt fick ett minskat inflytande 
över energiverket. Energiverkets roll och självständighet är något som 
Bohlin beskriver i sin avhandling. Bohlin visar att politiska diskussioner 
och oenigheter beträffande just energiverkets självständighet gentemot 
kommunen är något som varit kännetecknande för Helsingborg.460 
 
Hur kan man då förstå energiverket som aktör? Å ena sidan kan man 
urskilja att kommunen samt Sydkraft hade ett väsentligt inflytande över 
energiverket. Att kommunen valde att delta i naturgasprojektet trots att 
energiverket inte var intresserat av det och inte ansåg sig ha behov av 
ytterligare energiformer kan ses som ett exempel på det. Å andra sidan 
kan energiverket uppfattas som en aktör med ett handlingsutrymme 
uttryckt exempelvis genom den ekonomiska självständigheten som verk-
samheten hade och som i sin tur skapade en distans till övriga kommunala 
förvaltningar.  
 

Från tillvaratagande till aktiv framställning av biogas 
 
Under mitten av 1980-talet påbörjades utvinning av metan på avfalls-
anläggningen i kommunen. Avfallsanläggningen var belägen i Filborna 
utanför Helsingborg. Filbornatippen, som var en av landets största 
deponier, togs i bruk 1951.461 Den ägdes av Helsingborgs kommun och låg 
under gatukontorets ansvarsområde. I samband med att det regionala, 
kommunalägda renhållningsbolaget Nordvästra Skånes renhållnings-
aktiebolag (NSR) skulle utse en basanläggning tog de 1988 över ansvaret 
för Filbornatippen.462 

                                                 
459 Intervju, energiverksstyrelsens ordförande Anderberg (M) 2009-11-10 
460 Bohlin 2004 
461 NSR:s årsredovisning 2008, s 14 
462 Intervju, renhållningsbolagets vd Lewis-Jonsson 2009-09-10 
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Renhållningsbolaget hade dock varit inblandat i utvinning av metan på 
Filborna sedan 1985. Redan vid denna tidpunkt samlades metanet upp. 
Den tillvaratagna gasen och möjligheter för den undersöktes bland annat 
av en inhyrd konsult, som därefter ansökte om statligt bidrag för att 
ytterligare forska kring gasen. Bolaget försökte också, enligt renhållnings-
bolagets vd Lewis-Jonsson, göra kommunala aktörer såsom energiverket, 
gatukontoret och kommunledningen, uppmärksamma på gasen och dess 
möjligheter. Samtidigt uppfattade renhållningsbolaget att möjligheterna 
med rötning av avfall skulle kunna vara en ny form av avfallshantering. 
Mot bakgrund av de diskussioner som fördes nationellt om sopförbränning 
och dioxiner medförde användning av rötning i framtiden ett sätt att 
hantera avfall – men också att nyttja det som energi. Renhållningsbolagets 
vd berättar: 
 

Den var ett nytt alternativ till att nyttiggöra sopor. […] När vi 
trodde som mest på detta så trodde vi att det är vi som sitter på 
alternativet.463 

 
Detta kan även relateras till tidiga diskussioner om rötning i Linköpings 
energibolag, där tekniken sågs som ett sätt att hantera avfall då bolagets 
sopförbränning riskerade att stängas. Ett ytterligare intresse för 
renhållningsbolaget var, enligt renhållningsbolagets avdelningschef Eken-
Södergård, att uppsamlingen av metan minskade risken för lukt och 
bränder som kan förekomma vid deponier.464  
 
Gasen användes till att värma upp renhållningsbolagets egna lokaler och 
levererades även till tre växthus samt ett asfaltverk.465 I slutet av 1980-
talet såldes omkring 12 000-14 000 MWh gas per år.466 Biogasen från 
renhållningsbolaget bestod liksom naturgas huvudsakligen av metan. 
Därmed utgjorde den ett alternativ till naturgasen som energiverket 
distribuerade.467 De mängder naturgas som energiverket distribuerade var 
givetvis betydligt större än den gas renhållningsbolaget hade tillgång till. 
Aktörerna hade emellertid skilda förhållningssätt till försäljningen av gas. 
För energiverket pågick ett ständigt sökande efter nya kunder. För 
renhållningsbolaget förelåg ingen press att sälja gasen. Samtidigt hade 

                                                 
463 Intervju, renhållningsbolagets vd Lewis-Jonsson 2009-09-10 
464 Intervju, renhållningsbolagets avdelningschef Eken-Södergård 2009-10-26 
465 Meijer, J-E. (red.), 1993. Projekt Filbornagas: Lägesrapport 1 NSR, Filborna. Malmö: 
RVF, s 11-12; intervju, renhållningsbolagets vd Lewis-Jonsson 2009-09-10; 
renhållningsbolagets avdelningschef Eken-Södergård 2009-10-26 
466 Kommunstyrelsen 1990-09-19. Remissvar från NSR 1990-09-17. Motion angående 
utredning av biogasprojekt med lantbruksgrödor, av L-G Persson (C), 1990-01-30. Dnr 
436/90 
467 Intervju, renhållningsbolagets vd Lewis-Jonsson 2009-09-10 
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båda aktörerna ett intresse av att sälja vidare det bränsle de hade tillgång 
till. Trots att aktörerna till viss del kan ses som konkurrenter, inleddes ett 
samarbete mellan dem omkring 1990. Samarbetet handlade inledningsvis 
om att uppföra en produktionsanläggning där gasen från renhållnings-
bolaget skulle användas för el- och fjärrvärmeproduktion.468 Eftersom den 
genom detta hade en säker avsättning skulle utvinningen av biogasen 
byggas ut till dubbla kapaciteten 1990-91.469 Energiverket ansvarade för 
utbyggnad av fjärrvärmeledningar och elledningar medan renhållnings-
bolaget ansvarade för utbyggnad av ett gasutvinningssystem. De båda 
aktörerna uttalade även en strävan efter att utvidga samarbetet verk-
samheterna emellan.470  
 
Det tillvaratagande av befintlig gas som påbörjats under mitten av 1980-
talet förändrades dock ett decennium senare. År 1996 påbörjade ren-
hållningsbolaget en aktiv framställning av biogas genom rötning av avfall, 
för att ett år senare uppgradera gasen. Det innebar att den kunde 
användas som fordonsbränsle.471 Två olika intressen för aktiv 
biogasframställning kan urskiljas inom bolaget. För det första handlade 
det om att renhållningsbolaget eftersträvade att profilera sig som en 
miljövänlig aktör. Enligt renhållningsbolagets vd Lewis-Jonsson var 
intresset för biogasproduktionen från bolagets sida inte främst resultatet 
från rötningsprocessen, det vill säga själva biogasen. Snarare handlade det 
om ett ”kretsloppstänkande” som fanns inom bolaget. Kretsloppstänkandet 
handlade, enligt vd:n, om att det avfall som rötades förutom biogas 
genererade rötrest, som i sin tur kunde föras tillbaka till jordbruket och 
fungera som ett gödningsmedel. Enligt vd:n fanns det inom bolaget ett 
intresse av att miljöprofilera sig och försöka vända på den ”slit- och 
slängfilosofi” som sammankopplades med avfallshantering. Bolaget 
strävade efter att vara i framkant med en ambition att utgöra ”ett 
instrument för kommunen att lösa ett antal miljöproblem”.472 Detta 
beskriver även kommunalrådet Aldegren (S). Aldegren, som även var 
styrelseordförande i bolaget och som av vd:n Lewis-Jonsson beskrivs som 
drivande för biogasutvecklingen, berättar om hur renhållningsbolaget 
genomförde byten av drivmedel i de egna fordonen innan biogasen 

                                                 
468 Kommunfullmäktige 1990-05-03. Skrivelse från energiverksstyrelsen 1990-04-24. 
Framställning om anslag för utbyggnad av produktionsanläggning vid Filborna med 
deponigas som bränsle. Dnr St 1165/1990 
469 Kommunstyrelsen 1990-09-19. Remissvar från NSR 1990-09-17. Motion angående 
utredning av biogasprojekt med lantbruksgrödor. Dnr 436/90 
470 Kommunfullmäktige 1990-05-03. Skrivelse från energiverksstyrelsen 1990-04-24. 
Framställning om anslag för utbyggnad av produktionsanläggning vid Filborna med 
deponigas som bränsle. Dnr St 1165/1990 
471 Svenskt Gastekniskt center m.fl., 2008. Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter – 
goda svenska exempel, s 36-37 
472 Intervju, renhållningsbolagets vd Lewis-Jonsson 2009-09-10 
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uppgraderades till fordonsbränsle. Lokalproducerad RME användes i 
bolagets egna fordon, till exempel i truckar samt tjänstebilar. Han ger sin 
bild av bakgrunden till bränslebytena: 
 

Skälet till det var att man skulle ha något bränsle till de egna 
fordonen, framför allt på anläggningen och till personalens 
fordon, tyckte man. Eftersom man skulle leva som man lär. Vara 
lite föregångare och så.473 

 
Det andra intresset som kan urskiljas inom renhållningsbolaget var en 
strävan att utveckla avfallshanteringen. Metoden för att framställa biogas, 
i det här fallet rötning, var därför intressant för bolaget som även tidigare 
undersökt möjligheter för nedbrytning av organiskt avfall från hushåll.474 
Enligt renhållningsbolagets avdelningschef Eken-Södergård var det 
huvudsakliga syftet med biogasanläggningen hantering av sådant avfall 
som inte kunde läggas på deponin, exempelvis slakteriavfall: 
 

Det [syftet] var inte att producera gas. Det var egentligen en 
bieffekt. Det var att behandla avfallet som var det primära i den 
anläggningen. Sedan har det vänt efter hand, att det har blivit 
en biogasanläggning för att skapa mycket gas också.475 

 
Liksom i Linköpingsfallet mötte renhållningsbolaget i Helsingborg 
problem med hanteringen av rötresten, som skulle kunna bli ett möjligt 
kvittblivningsproblem och hota en storskalig biogasproduktion. Till 
skillnad från Linköping, där VA-verket hade erfarenhet av slamdebatten 
under 1980-talet, saknades denna i renhållningsbolaget som inte tidigare 
rötat avfall. Hanteringen av rötresten utgjorde således ett problem för 
bolaget då biogasproduktionen inleddes. Efter omkring sex månader 
lyckades dock bolaget lösa detta.476 Enligt vd:n Lewis-Jonsson skedde det 
genom att bolaget anställde en person med kompetens inom lantbruk samt 
lantbruksrelaterad forskning som även hade kontakt med lantbrukets 
organisationer – en person som kunde ”prata med bönder på bönders vis”. 
En lantmästare anställdes därmed för att hantera rötresten.477 
 

                                                 
473 Intervju, kommunalrådet Aldegren (S) 2009-10-15 
474 Kommunstyrelsen 1990-09-19. Remissvar från NSR 1990-09-17. Motion angående 
utredning av biogasprojekt med lantbruksgrödor. Dnr 436/90 
475 Intervju, renhållningsbolagets avdelningschef Eken-Södergård 2009-10-26 
476 Ibid. 
477 Intervju, renhållningsbolagets vd Lewis-Jonsson 2009-09-10 
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Avslutande diskussion: Drivande aktörer inleder gasprojekt  
 
Kapitlet har givit en bild av utvecklingen av metan i Helsingborg under 
framför allt 1980-talet. Jag har visat hur två aktörer – renhållningsbolaget 
och energiverket – var inblandade i utvecklingen och diskussionerna om 
metan. Vilka intressen hade aktörerna av metan och dess framställning? 
Kan aktörerna tolkas som drivande? Kan en parallellitet urskiljas i 
processen, det vill säga skedde diskussioner om alternativa drivmedel på 
flera olika arenor i kommunen? 
 
De studerade aktörernas intressen för den gas de hade tillgång till skilde 
sig väsentligt från varandra. Inom renhållningsbolaget kan ett tydligt 
intresse urskiljas för att ta tillvara på den gas de hade tillgång till. Det 
kan dels förklaras med att den metan som bolaget hade tillgång till kunde 
utnyttjas men också säljas vidare. Dels fanns det ett intresse som snarare 
var relaterat till tillvaratagandet av metanet, då detta minskade risker för 
bränder på deponin. Senare växte ett ytterligare intresse för aktiv 
biogasframställning fram inom bolaget. För bolaget var biogas-
produktionen dels ett sätt att profilera sig, dels ett sätt att utveckla 
verksamheten då rötning fungerade som en ny avfallshanteringsmetod. 
Gasen var inte bara en tillgång – gasen var också en lösning på flera 
problem i verksamheten. Till skillnad från renhållningsbolaget var 
naturgasen för energiverket ingen tillgång som kunde ”tas tillvara”; 
naturgasen kan tolkas som ett påtvingat projekt i vilket aktören hade 
förbundit sig att distribuera gas. Att finna kunder och definiera problem 
på vilka naturgas var lösningen utgjorde en del i detta åtagande. En del i 
detta handlade om kollektivtrafiken som möjligt användningsområde för 
naturgasen, även om energiverket inte under naturgasdistributionens 
inledande år inriktade sig på transporter.  
 
I Linköpingsfallet visades hur det kommunala energibolaget parallellt med 
diskussioner om alternativa bränslen i kommunfullmäktige förde liknande 
diskussioner som rörde egna satsningar. Som visades i föregående 
delkapitel fördes diskussioner om drivmedelsbyte i såväl kommun-
fullmäktige som kollektivtrafiknämnden i Helsingborg. Präglades 
processen av en parallellitet? Diskuterades alternativa drivmedel i 
energiverket samtidigt som liknande diskussioner fördes på andra arenor i 
kommunen? Svaret är inte entydigt. Å ena sidan kan förslag om gasdrift i 
kommunens fordon (se föregående delkapitel) ses som ett uttryck för att 
diskussionerna i fullmäktige avseende drivmedelsbyte delvis förhöll sig till 
energiverkets naturgasdistribution. Å andra sidan kan man inte urskilja 
att det, utöver denna motion, på planeringsstadiet av vare sig 
naturgasdistributionen eller övergången till alternativa drivmedel fördes 
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gemensamma diskussioner om att faktiskt använda den gas som 
kommunen genom energiverket åtog sig att köpa och sälja vidare. 
Samtidigt bör man också ha i åtanke att samtida försök med gasdriven 
kollektivtrafik var få, varför en sammankoppling mellan drivmedels-
diskussioner och naturgasanvändning inte bör ses som en självklarhet vid 
den studerade tidpunkten.478 Gemensamma diskussioner om problem-
definitioner och lösningar mellan aktörernas intressen saknades därmed, 
vilket uttrycker en parallellitet i processen.  
 
Båda aktörerna hade intressen kopplade till framställning och användning 
av metan. Jag tolkar såväl renhållningsbolaget som energiverket som 
drivande aktörer för att utveckla framställning och användning av metan i 
sina respektive verksamheter. För energiverket var rollen som drivande 
emellertid påtvingad, och försök att utveckla verksamheten för att kunna 
sälja vidare naturgasen skedde kontinuerligt. Renhållningsbolagets 
drivkraft kan tvärtom relateras till deras försök för att ”ta tillvara” den 
befintliga gasen i deponin. För att kunna utveckla verksamheten agerade 
bolaget genom att söka statsbidrag samt uppvakta ansvariga aktörer inom 
kommunen. Båda aktörer hade ett stort inflytande över avfalls- och 
energifrågor i kommunen. Energiverket kan tolkas som relativt 
självständigt gentemot den övriga kommunala verksamheten och hade 
tillgång till resurser såsom en viss ekonomisk självständighet. Samtidigt 
hade energiverket, liksom renhållningsbolaget, utvecklat kunskap och 
erfarenhet av metan som bränsle. Hur och varför aktörerna deltog i den 
allt mer intensifierade policyprocessen, analyseras mer i nästkommande 
två delkapitel.  

                                                 
478 I Malmö infördes två gasdrivna bussar i kollektivtrafiken som en följd av 
gasledningen. Detta skedde dock först 1988. (Sandén & Jonasson 2005, s 27) 
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6.4 Naturgas eller etanol? Drivmedelsval i Helsingborg 

1988-1998 

 
Följande delkapitel fokuserar på drivmedelsdiskussionerna i Helsingborgs 
kommun mellan åren 1988 och 1998, då valet huvudsakligen stod mellan 
naturgas och etanol som bussbränsle. Kapitlet tar sin början i beslutet att 
undersöka övergången till andra drivmedel än diesel, det vill säga beslutet 
att göra ett aktivt val för den framtida stadsbusstrafiken.  
 

Konventionella drivmedel lösning på otydligt problem 
 
Kommunstyrelsen tillsatte 1987 en arbetsgrupp för att undersöka och ge 
förslag i frågan om Helsingborgs framtida kollektivtrafik. Arbetsgruppen 
bestod av representanter från byggnadsnämnden, energiverksstyrelsen, 
gatunämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och kollektivtrafik-
nämnden med en styrelseledamot i kollektivtrafiknämnden som ordför-
ande. Arbetsgruppens första rapport innehöll ett förslag med två olika 
tidsperspektiv, ett kort, 0-5 år, och ett längre, 5-10 år. Åtgärderna på kort 
sikt handlade bland annat om miljövänligare bränslen och motorer – men 
också förslag på tomgångskörningsförbud, bussgator samt utbildning i 
ecodriving. På längre sikt återkom förslagen om drivmedel som upp-
fattades som miljövänligare än diesel, men också frågor kopplade till stads-
planering, till exempel prioritering av kollektivtrafiken. Arbetsgruppens 
rapport redovisade tre olika förändringsmöjligheter för kollektivtrafiken i 
Helsingborg: Eldriven trafik, alternativa drivmedel eller fortsatt 
användning av konventionella bränslen men i nya eller modifierade 
motorer. Eldriven kollektivtrafik, det vill säga spårvagnar eller tråd-
bussar, uppfattades i rapporten som dyrt, oflexibelt och inte nödvändigtvis 
miljövänligt. De alternativa drivmedel som beskrevs, naturgas och 
motoralkohol, avfärdades som ”inte kommersiellt tillgängliga”.479 Här kan 
å ena sidan invändas att såväl naturgas som etanol användes som driv-
medel i bland annat Malmö, Stockholm och Göteborg vid den tid-
punkten.480 Å andra sidan fungerade dessa till stor del som testverksamhet 
på ett fåtal bussar. 
  
Vilken problemdefinition uttrycktes då av arbetsgruppen, mot bakgrund 
av den mångfald av aktörer som ingick där? I rapporten betonades vikten 
av att ”[…] skapa en sådan kollektivtrafik, att denna kan användas för att 

                                                 
479 Lokaltrafikstyrelsen 1988-11-22. Kommunens framtida kollektivtrafik från 
miljösynpunkt. Dnr A10/1112-88 
480 Sandén & Jonasson 2005, s 27-29 
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i miljöbefrämjande syfte reducera annan trafik”.481 Vidare skrev 
författarna: 
 

Fr o m kommande årsskifte skall alla nyregistrerade personbilar 
vara utrustade med katalysatorrening. Detta innebär att denna 
vagnpark successivt blir bättre ur miljösynpunkt. Man räknar 
relationsmässigt att det ur utsläppssynpunkt går 17 katalysator-
bilar på en äldre buss.482 

 
Förändringen av kollektivtrafiken kontextualiserades till ett ifråga-
sättande av dess roll som miljövänligt transportmedel. Problemet som 
uttrycktes handlade således om kollektivtrafikens legitimitet. För att 
kollektivtrafiken skulle kunna uppfattas som ett medel för att nå mål om 
minskad miljöpåverkan från transportsystemet måste den, liksom privat-
bilismen uppfattades göra, förändras i en mer miljövänlig riktning.  
 
Problemdefinitionen överensstämde med miljönämndens skrivelse som 
initierade arbetsgruppens arbete (se delkapitel 6.2). Samtidigt kan man 
urskilja ett visst ifrågasättande av utgångspunkten i problemdefinitionen, 
det vill säga att kollektivtrafikens miljöpåverkan var problematisk. 
Arbetsgruppen framhöll bland annat att kollektivbussarnas emissioner var 
jämförelsevis låga. Därtill, skrev arbetsgruppen, låg kvävedioxidutsläppen 
vid de mest trafikerade gatorna i kommunen långt under 
Världshälsoorganisationens rekommenderade värden. Tätortsbussarnas 
bidrag till de giftiga utsläppen i centrala Helsingborg var enligt rapporten 
1-2 procent. Miljöproblem orsakade av andra fordon än lokaltrafikens 
fördes dock fram som problematiska, exempelvis turistbussar, båttrafiken i 
Sundet, personbilar och tågtrafiken.483 Den kritiska inställningen till 
eldrift som nämndes ovan kontrasterades även med en tillförlit gentemot 
de konventionella bränslen, som successivt blev bättre ur miljösynpunkt.484 
Arbetsgruppens rapport framhävde även dieselbussarnas förbättring av 
miljöprestanda genom en så kallad ”miljömotor” som kunde reducera 
bussens skadliga avgaser med 50 procent – samtidigt som framtida 
forskning kunde möjliggöra ytterligare reduktion av emissionerna.485 I ett 
tioårsperspektiv, skrev arbetsgruppen, kan dieselmotorns utsläpp ha 
reducerats till ett minimum. Arbetsgruppen föreslog fortsatt användande 
av diesel, dock genom modifiering eller inköp av nya motorer. Gruppen 

                                                 
481 Lokaltrafikstyrelsen 1988-11-22. Kommunens framtida kollektivtrafik från 
miljösynpunkt. Dnr A10/1112-88 
482 Ibid. 
483 Jämför även intervju, tekniska nämndens ordförande Nilsson (S) 2009-09-09 
484 Jämför Linköpingsfallet, t ex intervjuer med trafikbolagets personalchef Wollenweber 
2009-01-21 och trafikbolagets styrelseledamot Brimalm (M) 2009-02-06 
485 Lokaltrafikstyrelsen 1988-11-22. Kommunens framtida kollektivtrafik från 
miljösynpunkt. Dnr A10/1112-88 
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föreslog ändå att låta kollektivtrafiknämnden följa utvecklingen av samt 
eventuellt söka medel för miljöåtgärder.486 Nämnden föreslog även att 
kommunstyrelsen anslog medel för så kallad småbusstrafik (läs vidare s 
163-165). 
 
Sammantaget visar detta att det fortfarande inte var tydligt vilket problem 
som skulle lösas i policyprocessen. Såväl konventionella som alternativa 
drivmedel, planeringsåtgärder och förändrad kollektivtrafikstruktur 
undersöktes. Vilket problem som skulle lösas, huruvida kollektivtrafiken 
behövde miljöanpassas och vilket systemperspektiv som processen utgick 
från var därmed otydligt.  
 

Aktörer kritiserar förslag om diesel: Alternativa drivmedel i 
fokus 
 
Policyprocessen i Helsingborg kännetecknades av att en mångfald av 
aktörer med olika intressen, problemdefinitioner och lösningsförslag 
integrerades på en gemensam arena. Aktörers olika intressen uttrycktes 
bland annat genom den kritik som arbetsgruppens rapport möttes av. 
Kritiken kom dels från miljönämnden och dels genom en motion i 
kommunfullmäktige. Det gemensamma i motionen och miljönämndens 
remissvar på den var att de båda förespråkade en lösning som inte lyfts 
fram som aktuellt i förslaget om den framtida kollektivtrafiken, nämligen 
eldrift. Helsingborgs koppling till spårvagnstrafik och den 
spårvagnsnostalgi som finns i staden är något som flera informanter har 
omtalat.487 Spårvagnarna i Helsingborg började köras 1903 och 
avskaffades 1967 i samband med högertrafikomläggningen och ersattes 
med busstrafik.488 Trots denna historiska koppling till spårvagnstrafiken 
har diskussionerna om miljöanpassning av stadsbussarna huvudsakligen 
handlat om alternativa drivmedel och fortsatt dieseldrift. 
 
Miljönämnden kritiserade de slutsatser som arbetsgruppen dragit i 
rapporten och menade att förslagen om att bland annat använda 
förbättrade dieselmotorer för att förbättra kollektivtrafikens miljö-
påverkan enbart kunde ses som en kortsiktig lösning. Istället, skrev 
miljönämnden, skulle ett mer miljövänligt alternativ för Helsingborgs del 
vara elektrifierad stadstrafik såsom trådbussdrift eller spårvagnar. Därtill 

                                                 
486 Lokaltrafikstyrelsen 1988-11-22. Kommunens framtida kollektivtrafik från 
miljösynpunkt. Dnr A10/1112-88 
487 Intervju, trafikverksdirektören Lång 2009-09-09; kollektivtrafiknämndens ordförande 
Norén (S) 2009-10-16; tekniska nämndens ordförande Nilsson (S) 2009-09-09 
488 Helsingborgs stad 2007. Helsingborgs stadstrafik. Bussvisionen – dess tillkomst och 
innehåll. 
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krävdes en utökad samordning med den regionala kollektivtrafiken för att 
förbättra och öka resandet med kollektivtrafiken.489 Samtidigt som 
rapporten bearbetades inkom en motion till kommunfullmäktige som 
handlade om just införandet av elektrifierad kollektivtrafik. Motionen tog 
sin utgångspunkt i trafikens, i synnerhet bilismens, miljöpåverkan. Den 
minskning av bilismen som skulle krävas för att åstadkomma en bättre 
miljö krävde, enligt motionären Persson (MP), en kraftigt förbättrad 
kollektivtrafik. Motionären hänvisade till den tidigare nämnde konsulten 
Perssons argument för trådbusstrafik och ansåg att ett principbeslut 
gällande införande av elektrifierad kollektivtrafik, trådbussdrift eller 
spårvagnstrafik, skulle fattas.490 Kritiken handlade därmed dels om att 
eldriven kollektivtrafik var ett exkluderat alternativ i rapporten. Dels 
handlade kritiken om att arbetsgruppen inte analyserat hur en övergång 
från privat till kollektivt resande skulle kunna möjliggöras beträffande till 
exempel utformningen av en attraktiv kollektivtrafik.491 Därmed kan man 
urskilja att motionären Persson (MP) kritiserade frånvaron av 
kontextualisering beträffande den framtida kollektivtrafiken. Hur en 
faktisk övergång från privatbilismen till kollektivtrafiken skulle ske i 
praktiken och hur linjenätet skulle förändras för att locka resenärer samt 
sammankopplas med övriga trafikslag hade enligt motionen uteblivit i 
diskussionerna.  
 
De ifrågasättanden av rapporten som uttrycktes i motionen samt från 
miljönämnden kompletterades med ytterligare kritik från kommun-
styrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att låta kollektivtrafiknämnden 
fortsätta utreda förutsättningarna för att övergå till andra drivmedel än 
diesel, till exempel naturgas eller duobussar.492 Detta kan ses som en 
kritik mot arbetsgruppens förslag att bibehålla dieselbränslet. Även 
kritiken gällande det exkluderade eldriftsförslaget fick resultat. Den nya 
rapporten beskrev elektrifierad kollektivtrafik som ”naturligtvis renast av 
alla alternativ”, vilket markant skilde sig från den tidigare ståndpunkten. 
Vidare innehöll de utarbetade arbetsprogrammen för den framtida 
kollektivtrafiken även frågan om linjenätsförändringar och 
resvaneundersökningar, i linje med vad Persson (MP) anfört i motionen 
ovan. Kollektivtrafiknämndens nya rapport redovisades 1991 och visade på 

                                                 
489 Kommunfullmäktige 1990-05-16. Remissvar från miljönämnden 1990-02-05. Motion 
av Rickard Persson om komplettering av pågående utredning för att uppnå elektrifiering 
och kraftig förbättring av kollektivtrafiken, 1988-09-16. Dnr St 271/1988 
490 Perssons (MP) motion skickades till kommunfullmäktige en dryg månad innan 
arbetsgruppens rapport skickades ut på remiss. Uppgifterna som Persson (MP) 
opponerar sig emot är tagna från medias rapportering av ärendet.  
491 Motion om komplettering av pågående utredning för att uppnå elektrifiering och 
kraftig förbättring av kollektivtrafiken, av R. Persson (MP), 1988-09-16. Dnr St 271/1988 
492 Lokaltrafikstyrelsen 1989-08-30. ”Arbetsprogram Framtida kollektivtrafik”. 
Miljöbussutredning. Dnr A15/704-89 
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en tydlig förändring i inställningen gentemot dieseldrift. Till skillnad från 
1988 års rapport, som till stor del handlade om diesel som lösning i nya 
eller modifierade motorer, saknades detta alternativ helt i 1991 års 
rapport. Nämnden redogjorde för tre möjliga alternativ: duobussar, 
naturgas och etanol. Samtliga ansågs förenade med höga kostnader. Inget 
av förslagen ansågs vid tidpunkten som möjligt att införa.493 
Kollektivtrafiknämnden beslutade därmed att avvakta om bränsleval. 
Dock beslutades även ”att minst 50 % av samtliga dieselbussar som 
utnyttjas i den ordinarie stadstrafiken före 1996 års utgång skall ha från 
miljösynpunkt bästa möjliga teknik […]”.494 Övergången till och valet av 
alternativa drivmedel sköts således på framtiden.  
 

Aktörer, handlingsprogram och statsbidrag skapar tryck för 
förändring 
 
Under 1993 skedde stora förändringar i policyprocessen som sammantaget 
skapade ett tryck för förändring i frågan om miljöanpassad kollektivtrafik. 
Jag urskiljer fyra aspekter som på olika sätt bidrog till att skapa ett 
sådant tryck. För det första antogs ett nytt miljöpolitiskt handlings-
program, Miljöplan 93, av kommunfullmäktige i mars 1993. Gällande 
åtgärderna för miljövänlig kollektivtrafik uttryckte miljöplanen följande 
kommentar om det fortsatta arbetet efter utredningen om Helsingborgs 
framtida kollektivtrafik ur miljösynpunkt: 
 

Alternativen [som fördes fram i rapporten] bör detaljutredas och 
det långsiktigt lämpligaste alternativet bör utredas så noggrant 
att beslut om införande av detta system kan fattas.495 

 
Miljöplanen skärpte tonen mot kollektivtrafiknämnden beträffande 
införandet av en miljövänlig kollektivtrafik och skapade ett tryck på 
nämnden att fortsätta utreda frågan. Samtidigt betonades även att 
effektivisering av stadstrafiken skulle utredas i rapporten.496 Mot 
bakgrund av miljöplanen utarbetade kollektivtrafiknämndens förvaltning 
ett utredningsdirektiv för att utreda miljövänlig kollektivtrafik i Helsing-
borg. Utredningen syftade till att ”[…] bestämma och motivera frågan om 
vilket eller vilka alternativ till dagens bensin- och dieseldrivna fordon som 
man bör satsa på inför kommande upphandlingsperioder”. De alternativ 
som skulle utredas var huvudsakligen möjligheterna till förbättrad 
dieselbuss, motoralkoholer, gas, eldrift och hybridbussar. Alternativen 
                                                 
493 Trafikstyrelsen 1991-10-09. Helsingborgs framtida kollektivtrafik från miljösynpunkt. 
Dnr T46/900-91 
494 Ibid. 
495 Helsingborgs stad 1993. Miljöplan 93, s 43 
496 Ibid. 
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skulle utredas utifrån tekniska, ekonomiska, miljömässiga och energi-
mässiga faktorer. En tjänsteman från gatukontoret utsågs som konsult 
med uppdraget att leda utredningsarbetet. Den övriga projektgruppen 
bestod av representanter för miljökontoret, gatukontoret, stadsbyggnads-
kontoret, kollektivtrafiknämndens förvaltning, energibolaget samt från 
operatören Swebus.497  
 
För det andra fanns en möjlighet för kommunen att söka statsbidrag om 
4,1 miljoner kronor för att förbättra kollektivtrafikens miljöpåverkan, 
under förutsättning att kommunen bidrog till projektet med en lika stor 
summa.498 Därtill medförde den så kallade Malmöhusöverenskommelsen 
en möjlighet att söka liknande bidrag för kommunen. Detta föreslogs i en 
statlig utredning avseende trafiksystemet i Malmöregionen. I utredningen 
föreslogs åtgärder till stor del gällande den framtida Öresundsbron men 
även för utbyggd kollektivtrafik i området.499 De åtgärder för kollektiv-
trafiken som var aktuella handlade exempelvis om att minska kollektiv-
trafiken miljöpåverkan.500  
 
För det tredje planerades en förnyelse av stadstrafikens vagnpark mellan 
åren 1994-97. Det innebar att en förändring avseende bussbränslen 
möjliggjordes i samband med inköp av nya bussar – bussar speciellt 
anpassade till det valda bränslet. Alternativet var att vänta åtminstone ett 
tiotal år innan nästa bussinköp skulle ske.501  
 
Sammantaget innebar detta att politiska krav genom miljöplanen skapade 
ett tryck för förändring – samtidigt som upphandling av nya fordon och 
möjligheterna till statsbidrag uttryckte en tidsmässig press för handling. 
För det fjärde kan ett ytterligare tryck på förändring avseende bussbränsle 
urskiljas. Det handlade om att aktörer med tydliga kopplingar till 
kollektivtrafik- och bränslefrågor vände sig direkt till kollektivtrafik-
nämnden för att föra fram egna förslag på möjliga bussbränslen. Det första 
drivmedelsförslaget kom inte från någon drivmedelsproducent, utan via 
operatören Swebus.502 Som operatör hade Swebus rollen att följa 
anvisningarna enligt upphandlingskraven från kollektivtrafiknämnden 
och sköta den trafik som beställts från nämnden. Samtidigt var Swebus i 

                                                 
497 Trafikstyrelsen 1993-10-14. Miljö i kollektivtrafiken. Dnr T20/519-93 
498 Ibid. 
499 SOU 1992:114 Malmöregionens trafiksystem: överenskommelse om åtgärder i trafikens 
infrasystem: slutbetänkanden av Malmöhusförhandlingarna, s 9  
500 Trafikstyrelsen 1993-10-14. Malmöhusöverenskommelsen samt bilaga ”Specifikation 
över åtgärder i Helsingborgs stad”. Dnr I30/518-93 
501 Trafikstyrelsen 1994-02-17. Miljö i kollektivtrafiken. Dnr T20/105-94 
502 Driften av kollektivtrafiken i Helsingborg bolagiserades 1991. Driftbolaget såldes 
dock ett år senare till den operatör, Swebus, som hade vunnit upphandlingen. 
(Helsingborgs stad 2007) 



Fallstudien i Helsingborgs kommun 

153 
 

Helsingborg en del av det större, nationella företag som var en av landets 
större kollektivtrafikentreprenörer. Inom Swebus fanns exempelvis en 
teknisk chef som arbetade övergripande med frågan om miljövänliga 
bränslen. Det innebar att de olika operatörerna i landet hade tillgång till 
en resurs bestående av företagets egen ”expert” som kunde erbjuda hjälp i 
frågan om bränslen.503 Swebus som aktör bedrev således egna diskussioner 
om bränsleval.  
  
Swebus kontaktade kollektivtrafiknämnden våren 1993 för att föreslå 
införandet av alternativa drivmedel i ett antal bussar i kommunen. Dels 
framhöll Swebus den erfarenhet som fanns av naturgas inom 
verksamheten, vilket skulle kunna vara intressant att undersöka även i 
Helsingborg. Dels föreslogs provdrift med RME.504 Förslaget avfärdades av 
kollektivtrafiknämndens förvaltning som hänvisade till Naturvårdsverkets 
bedömningar av bränslets miljöpåverkan.505 Förslaget om RME fick 
således ingen större roll i diskussionerna om miljövänligt bränsle vid den 
här tidpunkten. Icke desto mindre visar RME-förslaget hur en aktör, i det 
här fallet operatören Swebus, trädde in i diskussionerna om miljövänlig 
kollektivtrafik som en drivande aktör. Operatören hade tillgång till 
resurser såsom tillgång till egna ”experter” med praktisk kunskap om drift 
med alternativa drivmedel. Swebus hade dock ingen central roll i 
policyprocessen och förslaget genomfördes inte. Som visas nedan präglades 
emellertid den fortsatta processen i Helsingborg av ytterligare aktörer som 
företrädde eller förespråkade specifika drivmedel som de argumenterade 
för gentemot den ansvariga projektgruppen. 
 

Drivande aktörer förespråkar naturgas – och möter motstånd 
 
Policyprocessen i Helsingborg präglades till stor del av frågan om naturgas 
som drivmedel. Aktörer med inflytande över den kommunala kollektiv-
trafik- och energipolitiken, såsom kraftbolaget Sydkraft, energiverket, 
trafikhuvudmannen samt operatören Swebus, förespråkade naturgas. 
Vilken betydelse fick detta förslag i processen? 
  
I de utredningar som genomfördes gällande den framtida kollektivtrafiken 
kan en förändrad inställning till naturgas som bussbränsle urskiljas 

                                                 
503 Intervju, chefen för Swebus i Helsingborg, Danielsson 2009-11-12 
504 Trafikstyrelsen 1993-05-24. Prov med rapsoljedrift av stadsbussar i Helsingborg. Dnr 
T20/298-93. Den aktör som är en av producenterna till RME:n är Konvex AB. Konvex, 
som tog hand om slakteriavfall, var också under samma period inblandat i att sälja sitt 
avfall till Tekniska verken i Linköping som rötade detta för att framställa biogas. 
Konvex var ett av de företag som ingick i Linköpings biogas AB då det startade 1996. 
505 Trafikstyrelsen 1993-06-22. Alternativa bränslen i stadstrafiken. Dnr T20/392-93 
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mellan 1988 och 1993. I den första utredningen från 1988 uppfattades inte 
naturgasen som kommersiellt tillgänglig.506 Efter att kommunstyrelsen 
givit kollektivtrafiknämnden i uppdrag att undersöka övergången till 
andra bränslen än diesel utvärderades naturgasen ånyo. Resultatet kan 
tolkas som något splittrat. Praktiska svårigheter med naturgasdrift förelåg 
fortfarande, även om driften på sikt skulle vara praktiskt och ekonomiskt 
möjlig. Naturgasens miljöeffekter ifrågasattes dock: 
 

Liksom dieselolja innehåller naturgasens avgaser koldioxid och 
bidrar på så sätt till den s k växthuseffekten. Alla fossila 
bränslen minskar jordens kolreserver och ökar koldioxidhalten i 
atmosfären vilket skapar svåra ekonomiska, ekologiska och 
energimässiga problem för kommande generationer.507 

 
Naturgasens likhet med biogas fördes också fram i rapporten, där 
biogasens fördelar ur koldioxidsynpunkt nämndes. Någon vidare 
utvärdering av möjligheterna med biogas skedde dock inte.508 Biogas var 
vid denna tidpunkt än mer oprövat än naturgas.  
 
Under våren 1993 vände sig Sydkraft samt energiverket till 
kollektivtrafiknämnden efter att ha ”efterhört intresset” för visning av 
gasbuss.509 Efter mötet kan en förändrad inställning till naturgasens 
förutsättningar som bussbränsle urskiljas inom nämnden. Energiverket, 
inledningsvis i samarbete med Sydgas, påbörjade diskussioner med 
kollektivtrafiknämnden gällande naturgas. Enligt produktchefen 
Bäckström erbjöd energibolaget en garanti om tätortsbussarna skulle 
köras på gasen, nämligen att bränslepriset inte skulle vara högre än 
dieselpriset.510 Det kan tolkas som en tydlig fördel för förslaget, då 
ekonomiska faktorer hade stor betydelse vid bränslevalet. Ytterligare 
fördelar vid en övergång till naturgas, såsom möjligheter till samarbete 
med andra naturgasnyttjande aktörer, lyftes fram. Även kollektiv-
trafiknämndens tidigare uppfattning om naturgasens miljöpåverkan 
föreföll förändrad. Nämnden uttryckte att naturgasen ”[…] förefaller 
kunna åstadkomma en hållbar långsiktig utveckling i miljöfrämjande 
syfte”. Slutsatsen som drogs blev därför att kollektivtrafiknämnden 
tillsammans med energibolaget och Swebus skulle engagera sig i en 
förstudie till naturgasdrift i Helsingborg.511 

                                                 
506 Lokaltrafikstyrelsen 1988-11-22. Kommunens framtida kollektivtrafik från 
miljösynpunkt. Dnr A10/1112-88 
507 Trafikstyrelsen 1991-09-18. Helsingborgs framtida kollektivtrafik från miljösynpunkt. 
Dnr T46/821-91 
508 Ibid. 
509 Trafikstyrelsen 1993-03-11. Visning av gasbuss. Dnr T99/141-93 
510 Intervju, produktchefen Bäckström 2009-11-19 
511 Trafikstyrelsen 1993-06-22. Alternativa bränslen i stadstrafiken. Dnr T20/392-93 



Fallstudien i Helsingborgs kommun 

155 
 

 
Svagheter med naturgasförslaget, det vill säga miljömässiga, ekonomiska 
och praktiska faktorer, uppfattades därmed som mindre allvarliga än 
tidigare efter mötet med kraftbolaget och energiverket. För att påverka 
nämnden att välja naturgas hade energiverket mobiliserat ett flertal 
resurser. Genom nätverk och kontakter med andra aktörer med kopplingar 
till naturgas kunde energiverket försöka påverka kollektivtrafiknämndens 
osäkerhet vad gällde den praktiska användningen av gasen som 
bussbränsle. Därtill kan möjligheten att justera prisbilden för naturgas 
och därmed påverka de ekonomiska förutsättningarna med förslaget tolkas 
som en finansiell resurs som energiverket använde sig av. Icke desto 
mindre kan en tydlig skepsis gentemot Sydgas och energiverket urskiljas 
hos aktörer inom den kommunala organisationen. Enligt produktchefen 
Bäckström mötte energiverket svårigheter i förhandlingarna. Bäckström 
uppfattar att detta dels berodde på konkurrensen då Swebus hade kontakt 
med andra bränsleleverantörer vilket i sin tur påverkade prissättningen; 
och dels beträffande praktiska svårigheter vad gällde exempelvis 
ombyggnation av bussar.512 Energiverksstyrelsens ordförande Anderberg 
(M) har emellertid en annan uppfattning om de kommunala aktörernas 
förändrade inställning till energibolaget och naturgasen. Enligt Anderberg 
(M) uppvisade den ansvariga personalen på energibolaget en självklarhet 
vad gällde kommunens val av naturgas för busstrafiken.513 En liknande 
bild ges av trafikverksdirektören Lång, som uppfattar att energiverket såg 
sig som ”en i den kommunala familjen”, varför valet av bränsle per 
automatik skulle vara deras naturgas. Enligt trafikverksdirektören Lång 
möttes energiverkets marknadsföring av ett påtagligt ifrågasättande från 
kommunledningen: 
 

[Jag] mötte ordföranden och vice ordföranden i kommun-
styrelsen, alltså både majoritet och opposition. […] De båda säger 
samstämmigt att ”vi ska inte låta kollektivtrafiken lösa elverkets 
och Sydkrafts dåliga affärer på Nordsjön.” Det märktes i deras 
[energiverkets] prat, det handlade inte om miljö eller något 
sådant. Det handlade om, ”hur mycket pengar kan vi få in på 
detta?”514 

 
Kritiken som riktades mot energiverket handlade främst om den 
marknadsföring de använde sig av för att övertyga kollektivtrafiknämnden 
om naturgasens fördelar. Energiverket kan tolkas som en drivande aktör 
som mobiliserade resurser för att föra fram sitt eget förslag i 

                                                 
512 Intervju, produktchefen Bäckström 2009-11-19. Se även intervju, energiverkschefen 
Diné 2009-10-26 
513 Intervju, energiverksstyrelsens ordförande Anderberg (M) 2009-11-10 
514 Intervju, trafikverksdirektören Lång 2009-09-09 
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policyprocessen – men som även mötte ett motstånd. Detta motstånd växte 
sig starkare under de följande åren.  
 

Naturgas eller etanol? 
 
I projektgruppens rapport som genomfördes hösten 1993 hade ett antal 
drivmedel undersökts utifrån ovan nämnda kriterier. Det skilde sig från 
tidigare utredningar, som i viss mån även berörde planeringsfrågor. En 
övergripande problemdefinition som fokuserade på miljöanpassning genom 
drivmedelsbyte kan således urskiljas i processen. 
 
I den nya utredningen drog projektgruppen slutsatsen att tre möjliga 
bränslen skulle kunna användas i kollektivtrafiken: Diesel, naturgas och 
etanol. Fokus låg dock huvudsakligen på de tekniska, ekonomiska och 
miljömässiga faktorerna hos naturgas och etanol. Projektgruppen drog 
slutsatsen att de båda drivmedlen var mycket likvärdiga. Den stora 
skillnaden låg snarare i bränslenas ursprung. Naturgasen var, till skillnad 
från etanolen, ett fossilt bränsle som inte ingick i det ekologiska 
kretsloppet. En övergång till något av dessa två bränslen skulle bidra till 
minskade lokala emissioner från busstrafiken i kommunen – men endast 
etanolen innebar en minskning i utsläppen av växthusgaser.515 
 
Hur bedömde berörda aktörer förslagen om naturgas och etanol? 
Rapporten med de tre förslagen skickades ut på remiss till byggnads-
nämnden, tekniska nämnden, miljönämnden och Swebus. Med undantag 
från Swebus var samtliga remissinstanser fullständigt eniga om att föreslå 
etanol. Tekniska nämnden och byggnadsnämnden förde fram ett flertal 
fördelar med bränslet. Etanolen beskrevs som ett inhemskt bränsle som 
bidrog till minskade lokala såväl som globala luftföroreningar. Samtidigt 
fanns praktiska erfarenheter av bränslet genom de etanolbussar som 
användes av SL (Storstockholms lokaltrafik). I jämförelse med naturgasen 
pekade nämnderna på ytterligare fördelar. Etanoldrift innebar en lägre 
investeringskostnad jämfört med naturgasen, som krävde en helt ny 
depåanläggning. Därtill uttrycktes den flexibilitet som etanoldrift innebar. 
Till skillnad från de infrastrukturella förändringar och därmed 
inlåsningseffekter som naturgasdrift medförde, hindrade inte etanoldrift 
framtida drivmedelsbyten.516 
 

                                                 
515 Trafikstyrelsen 1994-02-17. Miljö i kollektivtrafiken. Dnr T20/105-94 
516 Trafikstyrelsen 1994-04-14. Remissvar från byggnadsnämnden 1994-03-08 och 
tekniska nämnden 1994-03-17. Miljövänligare kollektivtrafik i Helsingborg. Dnr 
T20/280-94 
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Från miljö- och hälsoskyddsnämnden kom ett annorlunda yttrande. För 
det första kan man urskilja en kritik från nämnden avseende de drivmedel 
som enligt projektgruppen var aktuella. Enligt miljönämnden skulle det 
mest miljövänliga alternativet för kollektivtrafiken vara spårbunden 
trafik, vilket också borde vara kommunens långsiktiga målsättning. 
Miljönämnden konstaterade att ”[…] ramarna för detta arbete har 
inskränkt sig till de storleksordningar som stadsbidragen ger”.517 För det 
andra skilde sig miljönämndens bedömningsgrunder tydligt från de övriga 
nämndernas. Byggnadsnämnden och tekniska nämnden utgick huvud-
sakligen från tekniska och ekonomiska jämförelsekriterier. Även frågan 
om koldioxidutsläpp berördes, men utgjorde inte det främsta kriteriet till 
etanolalternativets fördel. För miljönämnden kan dock ett motsatt 
förhållande urskiljas. Motiveringen till varför nämnden förespråkade 
etanol kontextualiserades till kommunens miljöpolitiska inriktning. 
Nämnden pekade på tre olika miljöpolitiska styrdokument som på olika 
sätt sammanföll med användning av etanol – inte naturgas – i 
kollektivtrafiken. Enligt Miljöplan 93 skulle endast förnybara resurser 
användas och användandet av dessa skulle ske i harmoni med naturens 
kretslopp. Enligt måldokumentet för år 1994 skulle kommunens arbete 
kännetecknas av resurshushållning. Avslutningsvis beslutade fullmäktige 
1994 att kommunen skulle bli en ekokommun. Kommunen skulle då ställa 
sig bakom Det naturliga stegets systemvillkor.518 Systemvillkoren handlade 
bland annat om att inte tömma naturens lagerresurser såsom olja och kol, 
att ta hänsyn till det naturliga kretsloppet samt att effektivisera 
energianvändningen inom kommunen.519 Sammantaget kan man urskilja 
att drivmedlet, enligt miljönämnden, inte bara skulle väljas utifrån 
ekonomiska, tekniska och miljömässiga kriterierna; främst skulle hänsyn 
tas till kommunens miljöstrategiska mål. 
 
Förutom kretsloppstänkandet sammankopplade miljönämnden valet av 
bränsle med koldioxidutsläpp, som etanol till skillnad från naturgasen inte 
skulle bidra till att öka. Att naturgasen, enligt rapporten, gav lägre 

                                                 
517 Trafikstyrelsen 1994-04-14. Remissvar från miljönämnden 1994-03-24. Miljövänligare 
kollektivtrafik i Helsingborg. Dnr T20/280-94 
518 Det naturliga steget är en stiftelse grundad 1989 som bland annat bedriver utbildning 
inom kretsloppsfrågor. (Nationalencyklopedin 2011-05-25 [a]) Begreppet ekokommun 
lanserades 1980 och är en benämning på kommuner där planeringen utgår från en 
ekologisk grundsyn. 1995 bildades föreningen Sveriges Ekokommuner (SEKOM) för att 
hantera gemensamma frågor för svenska ekokommuner. (Nationalencyklopedin 2011-05-
25 [b]) SEKOM: s verksamhet grundar sig på de fyra hållbarhetskriterierna från Det 
naturliga stegets definition av hållbarhet. (Sveriges ekokommuners hemsida 2011-05-25) 
519 Trafikstyrelsen 1994-04-14. Miljönämndens remissvar 1994-03-24 samt bilaga 
”Sammanfattning av aktuella beslut med miljöinriktning i Helsingborgs stad”. 
Miljövänligare kollektivtrafik i Helsingborg. Dnr T20/280-94 
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utsläpp av exempelvis kväveoxider jämfört med etanol hade enligt 
nämnden inte samma dignitet som bränslets ursprung: 
 

Etanol som drivmedel ger inte självklart de lägsta utsläppen av 
luftföroreningar, men det är en förnyelsebar resurs.520 

 
Nämnden kan därför inte enbart sägas förespråka etanol; användning av 
naturgas som drivmedel uppfattades som direkt motsägelsefullt i relation 
till kommunens miljöpolitiska åtaganden. Miljönämnden uttryckte därmed 
en problemdefinition där det naturliga kretsloppet och globala 
miljöproblem, snarare än lokala luftföroreningar, stod i fokus. För att 
naturgas överhuvudtaget skulle vara ett alternativ för Helsingborgs 
kollektivtrafik skulle det, enligt nämnden, enbart vara under en 
övergångsperiod i väntan på att biogas skulle vara aktuell.521  
 
Vilken betydelse och roll hade miljönämnden som aktör i policyprocessen? 
Jag urskiljer att nämnden haft en betydande roll och varit en 
framträdande aktör som drivit frågan om miljöanpassad kollektivtrafik. 
Miljönämnden blev även en allt mer drivande aktör i processen. I 
processens inledningsskede agerade nämnden genom att initiera frågan 
om bränslebyte. Då valet mellan etanol och naturgas aktualiserades 
omkring 1994 tog nämnden en mer aktiv roll i processen genom att 
uttrycka vilka bränsle som utifrån kommunens miljöstrategiska mål var 
acceptabla och därmed även vilka som inte var det. Enligt biträdande 
miljöchefen Ingers, som arbetade på miljökontoret, förändrades miljö-
nämndens roll i den kommunalpolitiska praktiken under den här tiden. 
Vad gäller beslutet att delta i ekokommunnätverket, så berättar hon: 
 

Vi jobbade väldigt mycket som tillsynsmyndighet. Det gör vi ju 
fortfarande. Men då började man kanske tänka i lite mer 
strategiska banor. Att det är inte bara genom tillsyn man kan nå 
ett bra resultat, utan det gäller att få andra att också förstå vad 
som är bra ur miljösynpunkt.522 

 
Trots att kollektivtrafiknämnden varit den aktör som hanterat frågan om 
miljövänlig kollektivtrafik, kan man urskilja att miljönämnden haft en 
ständig möjlighet att påverka och styra inriktningen av kollektivtrafik-
aktörernas agerande och beslut i processerna.  

                                                 
520 Trafikstyrelsen 1994-04-14. Miljönämndens remissvar 1994-03-24. Miljövänligare 
kollektivtrafik i Helsingborg. Dnr T20/280-94 
521 Ibid. 
522 Intervju, biträdande miljöchefen Ingers 2009-11-11 
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Etanol framtidens bussbränsle – energiverket protesterar 
 
Det fanns andra aktörer än energiverket som förespråkade naturgas. 
Bussoperatören Swebus hänvisade bland annat till etanolens praktiska 
svårigheter gällande tankning samt dess höga driftskostnader med oklar 
prisutveckling. Swebus förespråkade därför naturgas, vilket också 
relaterades till strävan efter ett enhetligt bränslesystem hos trafik-
huvudmannen och i Helsingborg. Operatören tillade dock att de 
accepterade etanol om kommunen så önskade.523 Även trafikhuvudmannen 
förespråkade naturgas mot bakgrund av att aktören själv valt detta 
bränsle. Därtill framhöll huvudmannen möjligheterna med biogasdrift för 
framtiden. Liksom Swebus betonade trafikhuvudmannen en enhetlig 
infrastruktur för att distribuera drivmedel och använda detta för såväl 
stads- som länstrafiken.524 
 
Trots att energiverket inte var en av remissinstanserna skrev styrelse-
ordföranden Anderberg (M) ett yttrande efter att ha tagit del av 
remissvaren från gatunämnden och miljönämnden. I yttrandet ifrågasattes 
etanolens miljöfördelar. Enligt Anderberg (M) var etanolen mycket 
resurskrävande, krävde långväga transporter samt hade oklara fördelar 
för närmiljöproblemen i staden. Till naturgasens fördelar nämndes till 
exempel stordriftsfördelar då trafikhuvudmannen använde naturgasbussar 
samtidigt som detta diskuterades i andra skånska kommuner samt i 
Göteborg. Även förutsättningarna att på längre sikt gå över till biogasdrift 
lyftes fram i yttrandet samt en förhoppning om att biogasen ”[…] för oss in 
i vätgassamhället som också är slutmålet”. Förutom att nämna etanolens 
nackdelar utgick energiverket således från en problemdefinition där 
närmiljö stod i fokus, vilket skilde sig avsevärt från miljönämndens 
uttalande ovan.525  
 
Därtill motiverades naturgasen även utifrån de tidigare genomförda 
investeringarna i den. Energiverkets styrelseordförande beskrev de 
investeringar som gjorts inom naturgasområdet i kommunen. Genom att 
använda sig av naturgas i kollektivtrafiken, skrev styrelseordföranden, 
kunde ”den kompetens och kapacitet som redan idag finns uppbyggd inom 

                                                 
523 Trafikstyrelsen 1994-04-14. Remissvar från Swebus 1994-03-25. Miljövänligare 
kollektivtrafik i Helsingborg. Dnr T20/280-94  
524 Trafikstyrelsen 1994-05-19. Remissvar från Malmöhus Trafik 1994-04-27. Miljö i 
kollektivtrafiken. Dnr T20/329-94 
525 Trafikstyrelsen 1994-04-14. Yttrande från Helsingborg Energi 1994-03-31. 
Miljövänligare kollektivtrafik i Helsingborg. Dnr T20/280-94 
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bolaget” tillgodoses.526 Jacobsson benämner sådana argument, det vill säga 
motiveringar som bygger på tidigare genomförda investeringar, som 
reinvesteringar.527 Energiverket hänvisade alltså inte enbart till etanolens 
nackdelar – utan även till det faktum att bolaget, indirekt kommunen, 
sedan 1985 haft naturgas som en del av sin verksamhet, vilket 
kollektivtrafiken borde använda sig av. Det kommunala beslutet att 
ansluta sig till naturgasledningen och därmed distribuera naturgas genom 
energiverket medförde, enligt styrelseordföranden Anderberg (M), att 
användningen av ett ytterligare bränsle skulle ”se märkligt och 
inkonsekvent ut”.528  
 
Enligt trafikverksdirektören Lång möttes beslutet om att införa etanol i 
busstrafiken av starka reaktioner från energibolaget. Han berättar: 
 

När de här besluten var tagna så kommer hela energiverkets 
styrelse och vill möta trafikstyrelsen [kollektivtrafiknämnden] 
som skulle svara på hur det egentligen blev sedan.529 

 
I ett sista försök att marknadsföra naturgasen vände sig energibolaget 
med en ny offert till projektgruppen och gav ett förslag som skulle sänka 
kostnaderna för naturgasdrift med omkring 10-20 procent per år. I detta 
yttrande uttryckte energibolaget också en tilltro till den framtida 
biogasproduktionen som de delvis bedrev i samarbete med 
renhållningsbolaget. Dock uppfattade energibolaget att biogasen i första 
hand borde användas som bränsle till framför allt sopbilarna i 
kommunen.530  
 
I policyprocessen framträdde här en drivande aktör, energiverket, som 
använde sig av flera tillgängliga resurser för att övertyga övriga aktörer 
om sitt förslag. Inledningsvis använde energiverket resurser såsom 
nätverk och kontakter med andra aktörer för att påvisa naturgasens 
praktiska fördelar för projektgruppen. Samtidigt väckte energiverkets 
självsäkra inställning om naturgas som drivmedel ett missnöje inom 
kommunen. Bolaget möttes därför av kritik och ifrågasättanden från andra 
aktörer. Då flera aktörer tydligt tog ställning mot naturgasen mobiliserade 
energiverket andra resurser för att erhålla stöd. En sådan resurs var av 
ekonomisk karaktär som användes för att ånyo påverka prisbilden av 

                                                 
526 Trafikstyrelsen 1994-04-14. Yttrande från Helsingborg Energi 1994-03-31. 
Miljövänligare kollektivtrafik i Helsingborg. Dnr T20/280-94 
527 Jacobsson 1994, s 31 
528 Trafikstyrelsen 1994-04-14. Yttrande från Helsingborg Energi 1994-03-31. 
Miljövänligare kollektivtrafik i Helsingborg. Dnr T20/280-94 
529 Intervju, trafikverksdirektören Lång 2009-09-09 
530 Trafikstyrelsen 1994-10-24. Yttrande från Helsingborg Energi 1994-10-18. Miljö i 
Helsingborgs stadstrafik. Dnr T20/481-94 
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naturgasdrift. En ytterligare resurs som energiverket använde sig av var 
kontakterna med renhållningsbolaget. Genom att öppna för eventuella 
samarbeten med bolaget försökte energiverket delvis modifiera naturgas-
förslaget genom att lyfta fram kombinationen av natur- och biogasdrift i 
framtiden.  
 
Efter remissinstansernas synpunkter samt kommunstyrelsens uttalande 
till förmån för införandet av ett bränsle i enlighet med ekokommun-
medlemskapet, var projektgruppen redo att fatta beslut – i princip. Vid 
beslutsfattandet kan nämligen en osäkerhet urskiljas gällande valet 
mellan diesel och etanol. Enligt projektgruppens ordförande var valet av 
miljöbränsle fortfarande svårt eftersom sådana drivmedel ännu inte var 
färdigutvecklade och ekonomiska faktorer var ovissa. Var det verkligen, 
undrade ordföranden, motiverat att fatta ett beslut som skulle kosta 
omkring tre miljoner kronor per år trots att partikel- och kväve-
oxidutsläppen inte skulle överskridas vid fortsatt dieseldrift?531 Samtidigt 
som naturgas- och etanolbränslena hade växt fram hade även diesel-
bränslets miljöpåverkan minskat.532  
 
Beslut fattades, om än med en viss tolkningsflexibilitet, i avtalet mellan 
kollektivtrafiknämnden och operatören Swebus. Vilket bränsle som skulle 
användas fastställdes nämligen inte i avtalet. Istället uttrycktes att 
bränslebytet skulle ske i enlighet med Helsingborgs miljöplan och 
kommunens roll som ekokommun, vilket vid den tidpunkten innebar att 
etanol förespråkades som bussbränsle.533 Detta berodde dels på 
ekonomiska faktorer. Enligt trafikverksdirektören Lång hade kommunens 
jurister avrått nämnden från att skriva in etanoldrift i upphandlings-
avtalet med Swebus, eftersom operatörens möjligheter att agera på en 
konkurrensutsatt marknad då skulle försvåras.534 Dels upplevde projekt-
gruppen att drivmedel och dess ekonomiska, miljömässiga och tekniska 
faktorer var ständigt föränderliga, varför en flexibilitet i avtalet var 
nödvändig.535  
 

Etanolövergång inleds – men stannar av 
 
Avtalet mellan kollektivtrafiknämnden och operatören Swebus innebar att 
sammanlagt 40 stadsbussar skulle köras med ”miljövänlig drift”. 
Övergången till etanol inleddes 1995 då den första beställningen av åtta 

                                                 
531 Trafikstyrelsen 1994-05-19. Miljö i kollektivtrafiken. Dnr T20/329-94 
532 Ibid. 
533 Trafikstyrelsen 1994-10-24. ”Avtal”. Miljö i Helsingborgs stadstrafik. Dnr T20/481-94 
534 Intervju, trafikverksdirektören Lång 2009-09-09 
535 Trafikstyrelsen 1994-10-24. Miljö i Helsingborgs stadstrafik. Dnr T20/481-94 
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fordon gjordes.536 Planerna var därmed att en stor del av kommunens 
busspark inom några år skulle drivas med biobränslen.537 Redan innan 
övergången till etanol inleddes gjorde dock tekniska nämnden538 
bedömningen att de ekonomiska förutsättningarna för projektet var 
problematiska. Drivmedelsbytet skulle ske successivt och en 
engångsersättning om 6 100 000 för 40 bussar skulle utgå från trafik-
huvudmannen tidigast våren 1995.539 Enligt tekniska nämndens 
beräkningar skulle dock merkostnaden för naturgas eller etanol uppgå till 
omkring tre miljoner kronor per år. Statsbidraget skulle således inte 
kunna täcka merkostnaderna för bränslebytet. Fordons- och bränsle-
leverantörer bedömde dock, enligt nämnden, att dessa merkostnader 
skulle minska efter hand.540  
 
Implementeringen av miljövänlig drift skedde inte enligt planerna. Enligt 
chefen för Swebus i Helsingborg, Danielsson, köptes omkring 16 etanol-
bussar in.541 Enligt Danielsson berodde det på att ekonomiska svårigheter 
med inköp av ytterligare fordon förelåg. De medel som avsatts till etanol-
bussar täckte inte merkostnaderna, som för bränslet var mycket höga 
jämfört med dieseldrift. Vid planeringen av etanoldrift hade en tilltro till 
den inhemskt producerade etanolen funnits. Under projektets gång hade 
denna minskat och tvivel beträffande etanolens miljömässiga faktorer 
hade uppkommit.542  
 
1997 infördes även RME på ett antal äldre stadsbussar.543 Detta skedde 
efter initiativ från Swebus samt diskussioner med tekniska nämnden.544 
Enligt Danielsson vände sig en RME-producent till Swebus och erbjöd att 
sälja bränslet till samma pris som diesel. Drivmedelsbytet krävde ingen ny 

                                                 
536 Tekniska nämnden 1995-03-02. Avtal med Malmöhus Trafik angående statsbidrag till 
miljövänligare drift av stadstrafiken. Dnr 732/192/95 
537 Tekniska nämnden 1996. Tekniska nämndens miljöplan. Lägesrapport augusti 1996, 
s 7 
538 Tekniska nämnden ersatte kollektivtrafiknämnden från 1995 (Läs vidare s 120) 
539 Tekniska nämnden 1995-03-02. ”Avtal”. Avtal med Malmöhus Trafik angående 
statsbidrag till miljövänligare drift av stadstrafiken. Dnr 732/192/95 
540 Tekniska nämnden 1995-03-02. Bilaga A. Avtal med Malmöhus Trafik angående 
statsbidrag till miljövänligare drift av stadstrafiken. Dnr 732/192/95 
541 Intervju, chefen för Swebus i Helsingborg, Danielsson 2009-11-12. Enligt 
trafikverksdirektören Lång (intervju, 2009-09-09) kördes knappt hälften av 
stadsbussarna på etanol. Skriftliga uppgifter om antalet inköpta etanolbussar och 
driftstid saknas dock.  
542 Intervju, chefen för Swebus i Helsingborg, Danielsson 2009-11-12 
543 Tekniska nämnden 1997. Tekniska nämndens miljöplan. Lägesrapport augusti 1997, 
s 10 
544 Intervju, trafikverksdirektören Lång 2009-09-09; marknadsföraren Iverdal 2009-10-
16; chefen för Swebus i Helsingborg, Danielsson 2009-11-12 
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tankanordning eller nya fordon och kunde i princip användas i ren form.545 
Bränslet föll dessutom inom ramarna för avtalet avseende ”miljövänlig 
drift”. Problem uppstod emellertid med RME-driften i samband med det 
kallare klimatet under vintern. Då bussarnas motorer skulle värmas upp 
bildades rök vilket medförde hälsoproblem för chaufförerna samt de 
boende omkring bussdepån.546 Driften avbröts 1998 varpå Swebus prövade 
att köra med en blandning av RME och etanol.547 Trots att försöket endast 
omfattade ett antal bussar under ett års tid synliggör det hur operatören 
Swebus åter var drivande i att initiera och genomföra försök med nya 
drivmedel.  
 

Aktörer ifrågasätter övergripande problemdefinition 
 
Till skillnad från de tidigare delkapitlen, uttrycker den tidsperiod som 
studeras i denna del hur en övergripande, dominerande problemdefinition 
med fokus på miljöanpassning av kollektivtrafiken genom drivmedelsbyte 
blivit gällande i policyprocessen. Trots att aktörer definierade ett flertal 
olika problem som skulle passa deras förslag på lösningar, hade de 
enskilda fordonens bränslen blivit en central utgångspunkt för 
diskussionerna. Fanns det aktörer som ifrågasatte det problematiska som 
bestående av innehållet i tanken? 
  
Mot slutet av 1980-talet, då diskussionerna om miljöanpassad kollektiv-
trafik intensifierades i Helsingborg, genomförde kollektivtrafiknämnden 
ett flertal olika projekt som syftade till att öka resandet med kollektiv-
trafik.548 Det enskilt största projektet som initierades redan hösten 1987, 
hade inledningsvis en koppling till policyprocessen då det framställdes som 
ett alternativ till den tryckackumulatorsatsning som nämnden tidigare 
fattat beslut om men som av praktiska skäl inte kunde inköpas.549 
Förslaget handlade om införandet av så kallade småbussar i centrala 
Helsingborg. Liknande försök med småbussar genomfördes på flera ställen 
i landet under den senare delen av 1980-talet.550 Projektet drogs igång i 

                                                 
545 Intervju, chefen för Swebus i Helsingborg, Danielsson 2009-11-12 
546 Intervju, trafikverksdirektören Lång 2009-09-09; marknadsföraren Iverdal 2009-10-
16; chefen för Swebus i Helsingborg, Danielsson 2009-11-12 
547 Tekniska nämnden 1998. Tekniska nämndens miljöplan. Lägesrapport augusti 1998, 
s 11  
548 Se t ex Lokaltrafikstyrelsen 1989-12-20. City- och småbusstrafiken. Dnr T75/1102-89; 
Motion av Rune Persson [FP] angående minskning av biltrafiken och ökning av den 
kollektiva trafiken i Helsingborgs centrala delar, 1989-05-22. Dnr St 1416/1989 
549 Lokaltrafikstyrelsen 1987-09-24. Trafik med småbussar. Dnr T99/916-87 
550 Se t ex TFB, 1988. Småbuss för nya svenska trafikförhållanden. TFB-meddelande nr 
68. Stockholm: TFB; Fogelberg, O. & Kilvington, R., 1988. ”Flera små istället för en stor”: 
Förstudie om småbussar i reguljär linjetrafik. TFB-meddelande nr 72. Stockholm: TFB 
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september 1990 och skulle drivas i två år varefter en utvärdering skulle 
ske. Småbusslinjen fick namnet Kvick – ett namn med dubbla betydelser. 
För det första finns det i Helsingborg en historisk anknytning till namnet 
Kvick. Kvick var en populär, mindre färja som trafikerade en kort sträcka i 
Helsingborgs hamn mellan 1969 och 1983. Benämningen på busslinjen 
hade således en nostalgisk klang. För det andra skulle namnet symbolisera 
fordonen – de små, flexibla och ”kvicka” bussarna som trafikerade linjen.551 
Kvick skulle köra med hög turtäthet, femminuterstrafik, i de centrala 
delarna av staden. Eftersom fordonen var betydligt mindre än normalstora 
bussar kunde de ta sig in i de delar av staden som annars inte var 
tillgängliga för kollektivtrafik. Bussarna anpassades också med låggolv för 
att skapa tillgänglighet för rörelsehindrade resenärer. Så kallade 
vinkområden infördes, där resenärer kunde vinka in bussen istället för att 
vänta vid hållplatser.552 
 
Då diskussionerna om miljöanpassad kollektivtrafik intensifierades förde 
kollektivtrafiknämnden vid upprepade tillfällen fram förslag om småbuss-
trafik. Småbussarna framställdes av nämnden som ett slags miljöanpassad 
kollektivtrafik, främst eftersom de utgjordes av bensindrivna, mindre 
bussar med katalysatorer, istället för stora dieseldrivna bussar. I 
policyprocessen förde därmed kollektivtrafiknämnden fram småbussarna 
som ett motförslag till alternativa drivmedel. I förslaget drog nämnden 
paralleller till övriga sätt att miljöanpassa kollektivtrafiken, tydligt 
förespråkande småbussprojektet: 
 

Trafik med småbussar beaktar såväl miljö som passagerare och 
förare. Andra alternativ till dagens trafik (spårvagn, trådbuss, 
gasbuss etc) beaktar i stort sett endast miljön.553 

 
Enligt trafikverksdirektören Lång var syftet med Kvickprojektet att 
undersöka vilken betydelse exempelvis turtätheten hade för resenärerna. 
Det innebar också en strävan efter att öka resandet med kollektivtrafiken. 
På frågan om det fanns miljötankar bakom Kvickprojektet svarar han: 
 

Inte vad gäller miljön för fordonet som sådant, utan att öka 
kollektivreseandelen. Det var miljötänket.554 

 

                                                 
551 Kommunfullmäktige 1992-03-13. ”Kvickprojektet”. Småbusstrafik m.m. Dnr St 
1423/89 
552 Intervju, trafikverksdirektören Lång 2009-09-09; kollektivtrafiknämndens ordförande 
Norén (S) 2009-10-16; Kommunfullmäktige 1992-03-13. ”Kvickprojektet”. Småbusstrafik 
m.m. Dnr St 1423/89 
553 Lokaltrafikstyrelsen 1988-06-22. Småbusstrafik i Helsingborg. Dnr T10/565-88 
554 Intervju, trafikverksdirektören Lång 2009-09-09 
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Kvickprojektet kan tolkas som ett projekt som skilde sig från övriga förslag 
på alternativa drivmedel då det främst handlade om miljö i aspekten ökad 
beläggningsgrad i kollektivtrafiken. I projektet fanns enligt trafik-
direktören en strävan efter att ”ta resan från bilismen”.555 Försöket 
avvecklades i september 1992 till följd av ”ekonomiska åtstramningar” i 
kommunen.556  
 
Kvickprojektet synliggör ett förslag innehållande ett perspektiv som 
ifrågasatte policyprocessens övergripande och dominerande problem-
definition, det vill säga att miljöanpassning av kollektivtrafiken skulle ske 
genom drivmedelsbyte. Projektet uttrycker en syn på kollektivtrafikens 
miljöpåverkan som bestående av dess beläggningsgrad i förhållande till 
andra trafikslag, där stadsbussarna uttrycktes som ett medel för att uppnå 
en bättre miljö.557 Då diskussionerna om miljöanpassad kollektivtrafik 
intensifierades under sent 1980-tal kom förslag upp som handlade om 
exempelvis ökad beläggning eller planering som medel för att nå mål om 
minskad miljöpåverkan. Genom allt tydligare instruktioner från 
kommunstyrelsen och miljönämnden inriktades emellertid processen till 
att omfatta fordonstekniska aspekter där specifika drivmedel uppfattades 
som lösningar. Kvickprojektets utveckling, skild från diskussionerna 
gällande miljöanpassning, ger således en bild av hur policyprocessen 
gradvis utvecklades och satte tydligare ramar kring problem och lösning 
som bestående i innehållet i tanken. 
 

Avslutande diskussion: Konkurrerande policyentreprenörer 
framträder vid drivmedelsval  
 
Detta delkapitel har behandlat åren 1988 till 1998. Tidsperioden har till 
stor del fokuserat på valet mellan två bränslen, etanol och naturgas. Hur 
och varför var aktörer drivande i denna del av policyprocessen? Vilka 
problem definierade dessa aktörer och varför? 
 
Som diskuterades mer utförligt i delkapitel 6.2 så var problemdefinitionen 
i Helsingborg inte så ”konkret” som den varit i Linköping. Det tidigare 
problemet avseende kollektivtrafikens legitimitet/den allmänna miljö-
situationen som bland annat miljönämnden utgått från blev ifrågasatt av 
arbetsgruppen. Samtidigt blev policyprocessen allt mer inriktad på 

                                                 
555 Intervju, trafikverksdirektören Lång 2009-09-09  
556 Kommunfullmäktige 1992-03-13. ”Kvickprojektet”. Småbusstrafik m.m. Dnr St 
1423/89 
557 Enligt energiverksstyrelsens ordförande Anderberg (M) diskuterades även 
möjligheterna för alternativa drivmedel för Kvickbussarna. (Intervju, 2009-11-10) Jag 
har dock inte funnit övriga dokument eller intervjuer som styrker detta.  
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fordonstekniska förändringar och en övergripande, dominerande problem-
definition med fokus på miljöanpassning genom drivmedelsbyte. Därmed 
kom också frågan om ökat kollektivresande, som en ytterligare aspekt av 
miljöanpassning, att hanteras i en annan process. Problemdefinitionen i 
det så kallade Kvickprojektet handlade huvudsakligen om en miljö-
anpassning där lösningen relaterades till ett ökat kollektivresande snarare 
än fordonstekniska förändringar av typen drivmedelsbyte.  
 
Hur och varför aktörer definierade problem illustreras i valet mellan 
etanol och naturgas. Diskrepansen mellan aktörernas intressen låg 
huvudsakligen i att energiverket ville sälja den naturgas de distribuerade 
medan miljönämnden ville slå vakt om kommunens övergripande 
miljöpolicy som innebar att fossila bränslen skulle undvikas. Då förslagen 
ställdes mot varandra kan man urskilja en förhandling mellan aktörer 
företrädande olika problemdefinitioner. Då problemdefinitionen sedan 
tidigare inte varit entydig och ett ”konkret” problem av typen Trädgårds-
torget i Linköping saknades, definierade såväl energiverket som miljö-
nämnden nya problem där deras respektive förslag passade bättre in som 
lösning. Miljönämnden motiverade sitt val, etanol, med att det var ett icke-
fossilt bränsle och la därmed vikt vid ett kretsloppstänkande som gick 
hand i hand med kommunens miljöpolicy. Energiverket motiverade 
däremot sitt val av naturgas med att det skulle fungera som lösning på 
huvudsakligen lokala miljöproblem.  
 
Kan dessa aktörer tolkas som policyentreprenörer? Jag uppfattar att såväl 
energiverket som miljönämnden i denna del av processen agerade som 
policyentreprenörer. Aktörerna sammankopplade de intressen de hade i ett 
visst lösningsalternativ till ett problem de själva definierade. Båda 
aktörerna försökte därmed omformulera det problem som övergången till 
alternativa drivmedel skulle lösa. För att föra fram sina lösningar och 
problemdefinitioner mobiliserade policyentreprenörerna tillgängliga 
resurser. Det bör betonas att de båda entreprenörernas tillgång till 
resurser skilde sig åt. Energiverket hade tillgång till omfattande resurser 
som mobiliserades i policyprocessen. Resurserna var direkt samman-
kopplade till det bränsle de förespråkade, det vill säga naturgas. I 
processen användes kunskap och erfarenhet som en resurs för att delge 
information och övertyga kollektivtrafiknämnden om naturgasens fördelar, 
men också för att opponera sig mot etanolförslaget och definiera ett nytt 
problem som bättre passade det egna förslaget. Nätverk och kontakter med 
bland annat Sydkraft användes i marknadsföringen av naturgas, men 
också för att visa på ytterligare aktörer som använde naturgas i praktiken. 
En ytterligare resurs som mobiliserades var av ekonomisk karaktär och 
handlade om att justera prisbilden för naturgas. Energiverket hade till 
viss del möjligheten att inta en flexibel inställning till bränslepriset. 
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Energiverket motiverade även valet av naturgas som en reinvestering, det 
vill säga det var ett bränsle som kommunen tidigare beslutat om att satsa 
på genom deltagandet i Sydgas. Till skillnad från energiverket hade 
miljönämnden inte resurser som kunde kopplas till det bränsle de föreslog, 
det vill säga etanol. Miljönämnden saknade möjlighet att påverka pris-
bilden för bränslet och har inte heller uppvisat kontakter med etanol-
producenter.  
 
Förutom policyentreprenörernas skillnader avseende tillgängliga resurser 
fanns det en annan aspekt som skilde dem åt. Det handlade om deras 
respektive roller och status i policyprocessen. Med ansvarsområdet miljö 
kan man urskilja att miljönämnden hade ett påtagligt inflytande över de 
kommunala miljöfrågorna, varför de hade en tydlig legitimitet i processen. 
Miljönämnden påverkade policyprocessen genom exempelvis skrivelser till 
kommunstyrelsen vid ett flertal tillfällen. Nämnden kan tolkas som en 
aktör med en övervakande roll i miljörelaterade frågor – en aktör som 
agerade då processen inte utvecklades i ”önskvärd” riktning. Då naturgas 
aktualiserades agerade miljönämnden genom att hänvisa till kommunens 
övergripande miljöpolicy – något som tidigare aktörer inte alls förhållit sig 
till. Därmed hävdade nämnden att bränslet skulle väljas i enlighet med 
kommunens miljöpolicy. Detta kriterium innebar inte per definition etanol, 
men väl ett omöjliggörande av naturgasdrift. Till skillnad från 
miljönämnden, kan en tydlig avsaknad av egenskaper såsom ’legitimitet’ 
och ’status’ urskiljas hos energiverket i denna del av processen. 
Energiverket var ett kommunalt bolag och tillhandahöll ett bränsle enligt 
kommunens beslut. Icke desto mindre skildrar detta avsnitt hur 
kommunledningen snarare försökte begränsa energiverkets inflytande i 
processen och förhöll sig mycket kritisk till naturgasförslaget. 
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6.5 Slutdestination: biogas, 1999-2005 

 
I följande kapitel kommer åren 1999-2005 beröras. År 2003 meddelade 
tekniska nämnden till Region Skånes kollektivtrafiknämnd ”att 
upphandlingen av stadstrafiken bör inriktas mot biogasdrift med 
erforderlig komplettering av naturgas”.558 Delkapitlet tar sin utgångs-
punkt i tekniska nämndens avsiktsförklaring, som bidrog till att trafik-
huvudmannen inledde en upphandlingsprocess av bio- och naturgasdrivna 
stadsbussar. I kapitlet kommer jag att analysera hur och varför 
drivmedelsbyte och metan åter kom upp på dagordningen i Helsingborg. 
För att göra detta kommer tre olika men sammanvävda processer att 
studeras: En upphandlingsprocess, en miljöprocess och en biogasprocess. 
 

Upphandlingsprocess skapar utrymme för drivmedelsbyte 
 
Den första av de tre sammanvävda delprocesserna som kommer att 
analyseras i detta delkapitel handlar om den upphandlingsprocess i vilken 
frågan om drivmedelsbyte i stadstrafiken aktualiserades. Processen kan 
ses som en direkt följd av de organisatoriska förändringar som skedde i 
regionen under sent 1990-tal.  
 
Redan 1997 hade Helsingborgs kommun överlåtit sina befogenheter för 
stadstrafiken till trafikhuvudmannen Malmöhus Trafik. Då Region Skåne 
bildades 1999 var det regionen genom dess kollektivtrafiknämnd samt 
förvaltningen Skånetrafiken som blev trafikhuvudman. Under 2003 
genomfördes en ny upphandling. Samtidigt gjordes även en skatteväxling 
mellan Helsingborg och Region Skåne. Den innebar bland annat att 
ersättning för merkostnader för miljövänlig drift, det vill säga den tidigare 
etanoldriften, utbetalades av trafikhuvudmannen. Merkostnader som 
skulle följa av ett ytterligare drivmedelsbyte skulle täckas av samma 
medel.559 Det innebar att kommunen hade en ekonomisk möjlighet att 
införa ett nytt drivmedel genom den ersättning som skulle utgå för 
merkostnaderna. 
 
Frågan om drivmedelsbyte aktualiserades inte enbart på grund av denna 
ekonomiska möjlighet. I Helsingborg uppmärksammades även ett problem 
relaterat till den bussdepå som fanns belägen i staden.560 I upphandlings-
processen fick diskussionerna om en ny bussdepå stort utrymme. I ett 
                                                 
558 Tekniska nämnden 2003-02-27. Upphandling av busstrafiken. Dnr 197/03 
559 Ibid.; intervju, trafikutvecklaren Sörensson 2009-11-12  
560 Intervju, trafikutvecklaren Sörensson 2009-11-12; produktchefen Bäckström 2009-11-
17; biträdande miljöchefen Ingers 2009-11-11 
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intentionsavtal från kommunstyrelsen berördes särskilt denna fråga. 
Kommunstyrelsen skrev: 
 

Depån är till stor del gammal, nedsliten och inte helt 
ändamålsenlig. Från boende omkring depån har under lång tid 
framförs [sic!] mycket klagomål på buller och andra störningar, 
som depån och den trafik denna alstrar är upphov till. Ett ärende 
ligger f.n. i miljööverdomstolen för avgörande. Staden 
[kommunen] har med anledning härav informerat Skånetrafiken 
om att det är mycket ovisst huruvida staden framöver kommer 
att kunna acceptera att området används för bussdepå.561 

 
Samtidigt som ett problem uppmärksammades gällande bussdepån kunde 
den nya trafikhuvudmannen ställa krav i upphandlingsprocessen avseende 
exempelvis miljöförhållanden vid depån samt operatörernas användning 
av den.562 En ytterligare fråga som var sammankopplad med depå-
diskussionen var drivmedel, eftersom den depå som skulle användas måste 
anpassas till detta bränsle.563 
 
Centrala aktörer i upphandlingsprocessen var tekniska nämnden från 
Helsingborg och Region Skånes kollektivtrafiknämnd samt Skånetrafiken. 
Det var mellan dessa aktörer som förhandlingarna inför upphandlingen 
skedde. Vilken roll spelade dessa aktörer för valet av drivmedel inför 
upphandlingen? Enligt trafikutvecklaren Sörensson på Skånetrafiken var 
det kommunen själv som vände sig till trafikhuvudmannen för att införa 
gas i stadsbusstrafiken.564 Aldegren (S) som vid tidpunkten var 
regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, uppfattar dock att Helsing-
borgs ställningstagande var sammankopplat med regionens övergripande 
policy om biogas. Skånetrafikens mål om 100 procent fossilfri kollektiv-
trafik fattades dock 2005, det vill säga efter beslut om gasdrift i 
Helsingborg.565  
 
Betyder det att trafikhuvudmannen inte hade någon betydande del i 
Helsingborgs val av drivmedel? Jag tolkar trafikhuvudmannen som en 
aktör med ett väsentligt inflytande över såväl övergången till som valet av 
gas som drivmedel. Det beror huvudsakligen på de resurser som 
trafikhuvudmannen hade tillgång till och som kunde mobiliseras i 

                                                 
561 Kommunstyrelsen 2003-03-12. Intentionsavtal avseende uppföljande av ny bussdepå i 
Helsingborg. Dnr 99/03. Se även intervju med trafikutvecklaren Sörensson 2009-11-12 
562 Intervju, trafikutvecklaren Sörensson 2009-11-12 
563 Kommunstyrelsen 2003-03-12. Intentionsavtal avseende uppföljande av ny bussdepå i 
Helsingborg. Dnr 99/03 
564 Intervju, trafikutvecklaren Sörensson 2009-11-12. Se även intervju, tekniska 
nämndens ordförande Nilsson (S) 2009-09-09 
565 Nämnden för kollektivtrafik 2007-08-27. Fossilfri kollektivtrafik – nytt miljömål. Dnr 
126/2007-215. Se även intervju, trafikutvecklaren Sörensson 2009-11-12 
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samarbetet med Helsingborgs tekniska nämnd. Genom upphandlings-
processen med trafikhuvudmannen erhöll tekniska nämnden tillgång till 
resurser som tidigare varit bristfälliga. Det handlade dels om ekonomiska 
resurser som förvisso funnits redan tidigare, men ånyo aktualiserades 
samtidigt som trafikhuvudmannen organiserade byggandet av en ny depå. 
Dels handlade det om resurser i form av kunskap och erfarenhet. Trafik-
huvudmannen hade sedan tidigare kunskap och erfarenhet gällande just 
gasdrift.566 Genom trafikhuvudmannens övergripande ansvar för 
upphandlingsprocessen fick Helsingborgs tekniska nämnd tillgång till 
betydande resurser för att kunna genomföra ett storskaligt 
drivmedelsbyte. Det är därför rimligt att tänka sig att 
trafikhuvudmannen, om än inte direkt utan snarare indirekt, påverkade 
övergången till och valet av drivmedel i stadsbusstrafiken. Det var därför 
snarare tekniska nämnden som fungerade som drivande,567 för vilken 
trafikhuvudmannen var en aktör från vilka ytterligare resurser kunde 
mobiliseras som möjliggjorde ett drivmedelsbyte. 
  

Problem och lösning definieras i miljöprocess 
 
Den andra processen som utspelades samtidigt som och dessutom 
sammankopplades med upphandlingsprocessen var en miljöprocess.568 
Miljöprocessen utspelades i miljönämnden i samarbete med andra aktörer, 
främst tekniska nämnden och renhållningsbolaget. Processens 
utgångspunkt var de miljökvalitetsmål som fastställts nationellt under 
1999. I den senare förordningen Om miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
angavs vilka halter av bland annat kvävedioxid som inte fick överskridas 
efter den 31 december 2005. Förordningen om utomhusluft innebar att 
kommuner vid överskridande av sådana halter hade en skyldighet att 
informera Naturvårdsverket och länsstyrelsen om detta.569 
 
Miljökvalitetsnormerna fick en central betydelse för det problem som 
definierades i miljöprocessen – men också för policyprocessen i sin helhet i 
Helsingborg. I Helsingborgs miljöredovisning från 2002 utgick 
miljönämnden från miljökvalitetsmålen för att ge en bild av hur 
kommunen arbetade med samt hade möjlighet att uppfylla dem. Enligt 
miljöredovisningen existerade problem med luftföroreningar ”fortfarande” i 
tätorten. Normerna för just kvävedioxid skulle, enligt miljönämnden, 

                                                 
566 Intervju, trafikutvecklaren Sörensson 2009-11-12. Se även Sandén & Jonasson 2005, 
s 27 
567 Se intervju, trafikverksdirektören Lång 2009-09-09, som beskriver tekniska 
nämndens ordförande Nilsson (S) som drivande 
568 Jämför intervju, tekniska nämndens ordförande Nilsson (S) 2009-09-09 
569 SFS 2001:527 Om miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
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sannolikt överskridas.570 Samma år förändrades placeringen av de 
mätstationer som mätte luften i staden. De tidigare mätstationerna som 
sedan slutet av 1980-talet mätte stadens norra och södra delar var 
placerade i takhöjd. Den nya mätarstationen som inrättades 2002 mätte 
dock en sträcka på gatunivå i centrala Helsingborg. Medan mätningarna i 
taknivå inte visade att normerna för kvävedioxidhalterna vid Drottning-
gatan i centrala staden överskreds, visade mätningarna på gatunivå på 
kraftiga överskridanden. Antalet tillåtna överskridanden (sju) skilde sig 
markant från antalet faktiska överskridanden (39).571 År 2003 anmälde 
Helsingborgs kommun till länsstyrelsen samt Naturvårdsverket att 
normerna för kvävedioxid sannolikt skulle överskridas.572 Enligt 
Naturvårdsverket fanns ett behov av ett åtgärdsprogram för kommunen 
beträffande kvävedioxidhalterna, vilket i sin tur utreddes av regeringen.573 
Regeringen gav i sin tur länsstyrelsen i uppdrag att upprätta ett 
åtgärdsprogram för att kommunen skulle kunna uppfylla kraven enligt 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.574 
 
Genom miljökvalitetsnormerna, i synnerhet gällande kvävedioxidhalterna 
som överskridits, uttrycktes således en direkt skyldighet för kommunen att 
åtgärda denna situation. Till skillnad från de tidigare problem som 
definierats i kommunen, medförde miljökvalitetsnormerna ett för 
kommunen tvingande förhållningssätt till de höga kvävedioxidhalterna. 
Halterna av kvävedioxid definierades således som problematiska i den 
sista delen av policyprocessen.575 Problemdefinitionen var emellertid inte 
enbart kopplad till miljöprocessen utan återspeglades även i upphandlings-
processen. De två delprocesserna var därmed, genom den gemensamma 
problemdefinitionen, sammankopplade med varandra. Tekniska nämnden 
utgick därmed från problemdefinitionen gällande kvävedioxidhalterna i 
centrum. Nämnden resonerade kring ett flertal möjliga åtgärder, 
exempelvis att förse färjorna i sundet med katalysatorer, ställa krav på 
energiverket att minska sina utsläpp, etcetera. De stora förändringarna, 
enligt tekniska nämnden, behövde dock göras inom trafiksektorn. 
Samtidigt gavs en pessimistisk bild av möjligheterna att reglera 
biltrafiken: 

                                                 
570 Helsingborgs stad 2002. Miljöredovisning 2002, s 14 
571 Helsingborgs stad 2003 [a]. Miljöredovisning 2003, s 14-15 
572 Länsstyrelsen i Skåne län 2006. Förslag till åtgärdsprogram för att klara 
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Helsingborg, s 13 
573 Helsingborgs stad 2004. Miljöredovisning 2004, s 15 
574 Länsstyrelsen i Skåne län 2006, s 3 
575 Intervju, biträdande miljöchefen Ingers 2009-11-11; trafikverksdirektören Lång 2009-
09-09; tekniska nämndens ordförande Nilsson (S) 2009-09-09 
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Även om en hel del av utsläppen från biltrafiken kan mötas med 
förbättrade fordon och bränslen samt trafikregleringar och en hel 
del av prognostiserad resandeökning med privatbil genom olika 
åtgärder kan överföras till allmänna kommunikationsmedel, kan 
inte förväntas, att detta kommer att leda till att miljökvalitets-
normerna klaras utan att för stadens centrumfunktions 
vidkommande särskilt drastiska trafikregleringsåtgärder 
vidtages. Busstrafiken utgör en relativt väsentlig andel av den 
totala trafiken i centrum. Vid Knutpunkten [resecentrum] utgör 
stadsbusstrafiken hälften av den ”tunga trafiken”. Därför är det 
angeläget att söka vidtaga särskilda åtgärder kring stads-
trafikens drivformer.576 

 
En möjlig lösning på problemet uppfattades vara nya drivmedel för 
stadsbusstrafiken. Om natur- och biogas skulle införas i stadsbussarna, 
skrev tekniska nämnden, skulle kvävedioxidhalten kunna minska från 48 
till 42 mikrogram per kubikmeter.577 I den senare upphandlingen gällande 
stadsbusstrafiken motiverades övergången till gasdrift med just miljö-
kvalitetsnormen för utomhusluft: 
 

Om stadstrafikens nuvarande vagnpark ersätts med gasdrift 
reduceras kvävedioxidhalten i stadens centrala delar med ca 
13 % så, att gränsvärdet från 2005 nästan klaras enligt 
kommunens egna beräkningar.578 

 
Det var naturligtvis inte bara åtgärder avseende busstrafiken som senare 
aktualiserades som lösningar. Då åtgärdsprogrammet utformades i 
samarbete med länsstyrelsen 2007 var övergången till gasdrift en av flera 
genomförda åtgärder. De åtgärdspunkter som i programmet skulle 
bearbetas under de följande åren handlade bland annat om att utveckla 
kollektivtrafiken, men också om att begränsa bilismen.579 Icke desto 
mindre är det viktigt att betona att problemdefinitionen gällande 
kvävedioxidhalterna fick en väsentlig betydelse för policyprocessen 
gällande drivmedelsbyte i kollektivtrafiken. Drivmedelsbyte uppfattades i 
såväl upphandlings- som miljöprocesserna som en möjlig lösning på detta 
problem – trots att det inte var det enda.  
 
Under denna tidsperiod uttrycktes inte enbart krav för att uppnå miljö-
kvalitetsmål, utan även möjligheter för att vidareutveckla miljöarbetet i 

                                                 
576 Kommunstyrelsen 2003-03-12. Bilaga ”Helsingborgs stadstrafik fr.o.m. juni 2004”, s 
8. Intentionsavtal avseende uppförande av ny bussdepå i Helsingborg. Dnr 99/03 
577 Ibid. 
578 Tekniska nämnden 2003-02-27. Upphandling av busstrafiken. Dnr 197/03. Se även 
intervju, biträdande miljöchefen Ingers 2009-11-11 
579 Länsstyrelsen i Skåne län 2009. Reviderat åtgärdsprogram för att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid i Helsingborg  
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kommunen. År 2000 färdigställdes klimatkommitténs betänkande Förslag 
till svensk klimatstrategi. Utredningen syftade till att ge förslag till ett 
åtgärdsprogram för den svenska klimatpolitiken.580 Trots att betänkandet 
till stor del handlade om det globala miljöarbetet och klimatmålen inom 
dessa ramar, uttrycktes även betydelsen av att aktörer på den regionala 
och lokala nivån i landet blev delaktiga i klimatarbetet. Kommunens roll i 
miljöarbetet betonades i betänkandet: 
 

Kommittén bedömer det som centralt att det kommunala 
miljöarbetet och inom ramen för Agenda 21 nu kraftigt stärks 
och blir än mer offensivt. Kommunerna är en ytterst viktig och 
central aktör för att nå framgång i klimatpolitiken.581 

 
I betänkandet föreslogs att regeringen skulle anslå medel för ett lokalt 
klimatprogram, KLIMP. Programmet, som skulle pågå under en fyra-
årsperiod, syftade till att minska utsläppen av växthusgaser och minska 
energianvändningen lokalt. Programmet vände sig till kommuner som 
alltså skulle få ansöka om finansiering av projekt. Kommunerna, i 
samverkan med andra aktörer, skulle genomföra projekten.582 Bidrag 
kunde erhållas för genomförande av åtgärder som syftade till att minska 
växthusgaserna inom områden såsom energi, avfall och transporter.583  
 
Miljökontoret i kommunen vände sig till företag och allmänheten genom 
bland annat tidningsannonser som uppmuntrade till att vara med och söka 
KLIMP-pengar. Det var också i den processen, enligt biträdande miljö-
chefen Ingers, som renhållningsbolagets biogasproduktion aktualiserades 
som ett möjligt projekt för att minska klimatpåverkan inom kommunen.584 
Processen för att söka medel från KLIMP förutsatte nämligen ett 
samarbete mellan miljökontoret och de aktörer som ville vara med och 
söka bidrag, i det här fallet renhållningsbolaget. Genom samarbetet fick 
miljökontoret inblick i den biogasproduktion som skedde inom 
renhållningsbolaget.585  
 

Aktörer utvecklar lösning i biogasprocess 
 
Genom KLIMP-ansökan sammanlänkades miljö- och upphandlings-
processen med en ytterligare process: biogasprocessen. Renhållnings-
bolagets intresse för att tillvarata och använda biogas var inledningsvis 

                                                 
580 SOU 2000:23: Förslag till svensk klimatstrategi: betänkande av Klimatkommittén, s 4 
581 Ibid., s 210 
582 Ibid., s 264-265 
583 SFS 2003:262 Om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram 
584 Intervju, biträdande miljöchefen Ingers 2009-11-11 
585 Intervju, renhållningsbolagets vd Lewis-Jonsson 2009-09-10 
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inte relaterat till drivmedelsproduktion, utan snarare förknippat med 
utvecklingen av avfallshantering samt bolagets miljöprofil (se delkapitel 
6.3). I samband med den aktiva framställningen av biogas började 
renhållningsbolaget emellertid intressera sig för ett nytt 
användningsområde för biogas, nämligen som fordonsbränsle. 
Renhållningsbolagets vd Lewis-Jonsson relaterar drivmedelsintresset till 
förutsättningarna för att kunna vidareutveckla biogasarbetet i bolaget: 
 

Vi letade febrilt efter ett sätt att få upp värdet på gasen för att 
kunna motivera de investeringar vi ville göra. Det var då man 
började titta på det här med fordonsbränsle. Det var ju lätt att 
jämföra med diesel. Då var det väldigt mycket lättare att 
motivera dyrare investeringar.586 

 
Uppgradering av biogas till naturgaskvalitet, vilket medförde att gasen 
kunde användas som drivmedel, inleddes 1997.587  
 
I introduktionen av biogasen kan renhållningsbolaget urskiljas som en 
drivande aktör.588 Bolaget hade även tillgång till resurser som gjorde att de 
kunde marknadsföra den som drivmedel. En sådan resurs var 
upphandling. Till en början aktualiserades sopbilar som användnings-
område för gasen, eftersom bolaget kunde ställa krav på dessa fordons 
bränslen i upphandling.589 Enligt renhållningsbolagets vd Lewis-Jonsson 
medförde upphandlingskravet en faktisk möjlighet att skapa en marknad 
för biogasen. Det bidrog till att efterfrågan på den egenproducerade gasen 
skapades.590 Genom att introducera biogasdrift i den egna verksamheten 
kunde bolaget även marknadsföra drivmedlet utåt. Det handlade om att 
demonstrera användningen av biogas som ett bränsle i en praktisk 
verksamhet, det vill säga att kunna visa för exempelvis politiker i 
kommunen, att detta faktiskt fungerade som ett fordonsbränsle – att 
biogasen fanns tillgängligt och kunde användas i praktiken.591 Den resurs 
som upphandlingen fungerade som var således även ett medel för att 
väcka en fråga, skapa ett ytterligare alternativ avseende alternativa 
drivmedel i kommunen.  
 
Kommunen, genom renhållningsbolaget och även VA-verket, sökte bidrag 
för biogasproduktionen 2003, men erhöll inga medel i den omgången.592 

                                                 
586 Intervju, renhållningsbolagets vd Lewis-Jonsson 2009-09-10 
587 Svenskt Gastekniskt center m.fl. 2008, s 37 
588 Intervju, trafikverkschefen Lång 2009-09-09; tekniska nämndens ordförande Nilsson 
(S) 2009-09-09 
589 Intervju, renhållningsbolagets vd Lewis-Jonsson 2009-09-10 
590 Ibid. 
591 Ibid. 
592 Intervju, biträdande miljöchefen Ingers 2009-11-11 
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KLIMP-ansökan diskuterades även vid diskussionerna gällande 
upphandlingen av stadsbusstrafiken, där målet var att införa gasdrift.593 
Kommunen hade dock fattat beslut om att införa gasdrift i stadsbuss-
trafiken våren 2003, det vill säga redan innan beslut om KLIMP-bidraget 
fattades.594  
 

(Icke)valet mellan drivmedel 
 
Diskussionerna om att införa alternativa drivmedel i Helsingborg 
handlade under den första delen av 1990-talet till stor del om valet av 
bränsle. Motsvarande diskussioner ett decennium senare såg dock 
annorlunda ut. Hur och varför valdes bio- och naturgas som bränsle för 
kollektivtrafiken?  
 
Beslutsunderlaget som låg till grund för upphandlingsprocessen 2003 
uttrycker inte någon valsituation mellan olika drivmedel. Snarare kan en 
motivering av ett redan föreslaget bränsle, det vill säga biogas, urskiljas. I 
en rapport från tekniska förvaltningen redovisades olika drivmedels 
ursprung, miljöeffekter och utvecklingspotential. Drivmedlen var diesel, 
bensin, naturgas, biogas, etanol, metanol, RME, vätgas och el. I rapporten 
jämfördes drivmedlen med biogas. Etanolen uppfattades till exempel ha en 
nackdel då det behövde importeras, vilket ”[…] medför ökade 
koldioxidutsläpp jämfört med biogas, som kan produceras lokalt och 
transporteras i ledningar”. I en tabell redovisades kväveoxidutsläpp från 
”bussars olika bränslen” där diesel, naturgas och biogas fick representera 
”olika bränslen”. En ytterligare tabell med partikelutsläpp jämförde 
samma bränslen. I rapporten kommenterades tabellen och de jämförda 
bränslena med att ”även i detta avseende skulle dock en övergång till gas 
ge klara förbättringar […]”.595 Trots att ett flertal drivmedel diskuterades i 
rapporten var utgångspunkten således en övergång till biogas. Jag tolkar 
beslutsunderlaget inte som ett sätt att problematisera valet mellan 
drivmedel, utan snarare som ett sätt att argumentera för ett redan fattat 
beslut avseende gasdrift. 

                                                 
593 Tekniska nämnden 2003-02-27. ”Upphandling av stadsbusstrafiken i Helsingborg och 
skapandet av en konkurrensneutral depå samt bildandet av ett gemensamt 
servicebolag”. Upphandling av busstrafiken. Dnr 197/03 
594 Ibid.; intervju, biträdande miljöchefen Ingers 2009-11-11 
595 Kommunstyrelsen 2003-03-12. Bilaga ”Helsingborgs stadstrafik fr.o.m. juni 2004”, s 
22-24. Intentionsavtal avseende uppförande av ny bussdepå i Helsingborg. Dnr 99/03 
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Bred aktörskonstellation bakom förslag om gasdrift 
 
Vilka aktörer kan kopplas till beslutet att införa gasdrift? Varför 
problematiserades inte valet mellan olika drivmedel som i tidigare skeden 
av policyprocessen? Det formella beslutet inkluderade aktörer såsom 
Region Skånes kollektivtrafiknämnd och kommunstyrelsen i Helsingborg. 
Kapitlet har dock visat att aktörer i två delprocesser, det vill säga 
miljönämnden samt tekniska nämnden, hade stor betydelse för att 
definiera såväl problem som lösning. Diskussionerna inom och mellan de 
två nämnderna medförde att policyprocessen kring övergången till 
alternativa drivmedel återupptogs i kommunen. Diskussionerna fördes 
således på två arenor av aktörer med stort inflytande över kommunala 
miljö- och kollektivtrafikfrågor. Mellan dessa aktörer kan ett samarbete 
urskiljas där en samsyn gällande problemdefinition och lösning förelåg. 
Resurserna som de kunde mobilisera kan främst relateras till samarbetet 
med andra resursstarka aktörer. I upphandlingsprocessen kunde tekniska 
nämnden använda sig av samarbetet med regionens kollektivtrafiknämnd 
som en resurs. Genom samarbetet fick tekniska nämnden tillgång till 
resurser i form av ekonomiskt bidrag för miljövänlig drift samt hjälp med 
att skapa en ny depå där drivmedelsvalet aktualiserades. Miljönämnden 
fick genom samarbetet med renhållningsbolaget tillgång till resurser 
kopplade till just biogas. Renhållningsbolagets resurser handlade främst 
om kunskap och erfarenhet gällande biogas, vilket medförde 
förutsättningar för att utveckla detta till ett lösningsalternativ för driv-
medelsbyte i kollektivtrafiken. Tillsammans kunde renhållningsbolaget, 
energiverket och miljönämnden även få tillgång till en ytterligare resurs, 
nämligen ekonomiskt bidrag genom KLIMP. 
 
Sammantaget innebar detta att diskussionerna om drivmedelsbyte väcktes 
genom två aktörer, miljönämnden och tekniska nämnden. Genom 
samarbete med två resursstarka aktörer, nämligen trafikhuvudmannen 
och renhållningsbolaget, skapades en bred aktörskonstellation som stod 
bakom problemdefinition och lösning. Genom dessa samarbeten och de 
resurser som mobiliserades lämnades inga kritiska frågor i policyprocessen 
obesvarade. Ekonomiska faktorer säkrades genom trafikhuvudmannens 
bidrag för miljövänlig drift. Praktiska risker motverkades genom 
trafikhuvudmannens erfarenhet av gasdrift, renhållningsbolagets till-
handahållande av biogas samt energiverkets backup i form av naturgas 
(läs vidare nedan). En miljörelaterad motivering för biogasdrift hade 
utretts i samband med tekniska nämndens rapport om olika drivmedel. 
Därtill var miljönämnden, en aktör med ett betydande inflytande gällande 
miljö i kommunen, var direkt delaktig i samarbetet. Samtidigt som 
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renhållningsbolaget hade utvecklat biogasen som drivmedel, hade även 
bränslet blivit allt mer uppmärksammat nationellt och uppfattades som 
positivt främst ur miljösynpunkt.596 I Helsingborg hade ledamöter i 
kommunfullmäktige inte föreslagit drivmedelsbyte i kollektivtrafiken 
sedan 1980-talet. I samarbetet mellan tekniska nämnden, regionens 
kollektivtrafiknämnd, miljönämnden, renhållningsbolaget samt energi-
verket fanns således en bred uppslutning av aktörer som sedan tidigare 
varit engagerade i policyprocessen. Centrala aktörer med ett väsentligt 
inflytande avseende miljö, kollektivtrafik och drivmedelsproduktion i 
kommunen kunde därmed genom samarbete påverka policyutvecklingen 
genom en gemensam problemdefinition och lösningsförslag. 
 

Naturgasens ursprung lämnas oproblematiserat 
 
Frågan om huruvida den biogas som producerades i renhållningsbolaget 
skulle räcka för att driva samtliga stadsbussar fördes upp för diskussion i 
upphandlingsprocessen. I diskussionerna i Helsingborg har biogas inte 
beskrivits som ensamt bränsle för kollektivtrafiken, utan i samtliga fall 
förts fram tillsammans med naturgas. I diskussionerna om upphandling av 
stadsbusstrafiken omnämndes detta kortfattat av Region Skånes kollektiv-
trafiknämnd: 
 

Biogas finns för c:a halva vagnparken, naturgas till många fler. 
Tillförlitlig reservkapacitet finns således.597 

 
I det avtal som låg till grund för gasleveransen var de inblandade 
aktörerna trafikhuvudmannen, bussdepåbolaget598 och energiverket. Det 
var alltså energiverket som levererade gasen. I avtalet fastställdes dock att 

                                                 
596 Se t ex SOU 1996:184 Bättre klimat, miljö och hälsa med alternativa drivmedel: 
betänkande av Alternativbränsleutredningen. I utredningen utgjorde biogas det enda 
drivmedlet som tillhörde miljöklass A, det vill säga ”[…] vars samlade påverkan på 
klimat, miljö och hälsa är väsentligt lägre än motsvarande påverkan från dieselolja i 
miljöklass 1 och bensin i miljöklass 2” (s 28). I den senare utredningen SOU 1998:157 
ansågs dock drivmedlets marknadsmässiga förutsättningar som bristfälliga. Dock fanns 
förutsättningar för att använda gasen som nischbränsle exempelvis i kommunala 
fordonsflottor. (s 11-12) 
597 Nämnden för kollektivtrafik 2003-03-04. ”Upphandling av stadsbusstrafiken i 
Helsingborg och skapandet av en konkurrensneutral depå samt bildandet av ett 
gemensamt servicebolag”. Frågor i anslutning till upphandling av stadstrafiken i 
Helsingborg. Löpnr 2003.159 
598 Vid uppförandet av en ny bussdepå bildades ett nytt bolag, Bussdepån i Helsingborg 
AB, som ägare till denna. Bolaget ägdes till 10 % av Helsingborgs kommun, 10 % av 
Skånetrafiken samt resterande delar av operatörerna Swebus, Linjebuss, Arriva, 
Orusttrafiken och Buss i Väst. (Nämnden för kollektivtrafik 2003-10-21. Aktieägaravtal. 
Dnr 158/2003) 
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leverantören, det vill säga energiverket, hade som uppgift att distribuera 
gasen till bussdepåbolaget som i sin tur ägdes av kommunen, 
trafikhuvudmannen och ett antal bussoperatörer. I avtalet fastslogs även 
att ”uppgraderad biogas utgör merparten av naturgasen”.599 Mellan 
energiverket och renhållningsbolaget gällde således ett ytterligare avtal 
för att reglera inköp av biogas. Enligt driftschefen Göransson innebar 
avtalet att energiverket köpte den biogas som renhållningsbolaget 
producerar för att distribuera på naturgasnätet. Enligt avtalet skulle den 
gas som distribuerades till bussarna utgöras av 54 procent biogas och 46 
procent naturgas.600 Andelen biogas skulle på sikt öka.601 
 
Enligt renhållningsbolagets vd Lewis-Jonsson användes naturgasen som 
ett slags backupsystem sedan miljökontoret ställt frågan om huruvida 
bolaget kunde garantera leverans av gas.602 Detta kan i sin tur kopplas till 
frågor om driftsäkerhet, vilket även diskuterades i Linköpingsfallet. Där 
uppfattade länstrafikbolagets vd att frågan gällande just en garanti från 
gasleverantörerna, vilket var av stor betydelse för kollektivtrafikaktörer 
(se 5.5). Från kollektivtrafikaktörernas sida efterfrågades således en 
garanti om att den dagliga driften skulle fungera oavsett bränsle.603  
 
Det var alltså inte ren biogasdrift som var aktuellt – både biogas och 
naturgas skulle användas som bränsle för stadsbusstrafiken. I tidigare 
diskussioner om naturgas hade detta drivmedel varit ifrågasatt. Hur 
uppfattades naturgasen under tidigt 2000-tal i kommunen? Relationen 
mellan naturgas och biogas aktualiserades vid frågan om lokaliseringen av 
den nya bussdepån. Huruvida ”ren” biogas eller en blandning av naturgas 
och biogas skulle användas i bussarna ifrågasattes då. Renhållnings-
bolaget ifrågasatte då blandningen av de båda gaserna i samma ledning. 
Renhållningsbolagets avdelningschef Eken-Södergård berättar: 
 

NSR [renhållningsbolaget] hade ett motstånd mot att leverera ut 
biogasen på naturgasnätet från början. Så var det. Vi ville vara 
helt rena.604 

 
Enligt Eken-Södergård handlade detta för renhållningsbolagets del om att 
inte ”smutsa ned” biogasen med den fossila naturgasen. Bolaget började 

                                                 
599 Nämnden för kollektivtrafik 2004-04-29. Avtal om leverans av naturgas. Dnr 
158/2003-519 
600 Intervju, driftschefen Göransson 2009-11-17 
601 Intervju, driftschefen Göransson 2009-11-17; trafikverksdirektören Lång 2009-09-09; 
trafikutvecklaren Sörensson 2009-11-12 
602 Intervju, renhållningsbolagets vd Lewis-Jonsson 2009-09-10 
603 Intervju, länstrafikbolagets vd Arnrup 2007-03-26. Jämför även Valderrama & 
Beltran 2010 
604 Intervju, renhållningsbolagets avdelningschef Eken-Södergård 2009-10-26 
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dock leverera ut gasen i naturgasnätet 2004.605 Enligt Eken-Södergård 
berodde detta huvudsakligen på att det hade stora fördelar från 
produktionssynpunkt, det vill säga genom att låta biogasen levereras ut på 
nätet behövdes inget extra lagerutrymme för gasen samtidigt som gas som 
inte såldes inte riskerades att facklas bort.606 En liknande bild av 
föreställningen om biogasen som ”ren” görs av biträdande miljöchefen 
Ingers, som först blev förvånad över att ett projekt som baserades på att 
producerad biogas levererades ut på naturgasnätet kunde erhålla KLIMP-
bidrag. Enligt Ingers har också miljökontoret ett mål om att endast tanka 
”ren” biogas i de egna bilarna.607 
 
Enligt avtalet mellan renhållningsbolaget och energiverket utgjorde 
naturgasen alltså nära hälften bussbränslet. Trots att ett fåtal informanter 
delvis ställt sig kritiska till detta, har övriga diskussioner om naturgasens 
roll inte kunnat urskiljas. En möjlig förklaring kan vara att bränslet som 
användes inte definieras som 46 procent naturgas – utan snarare som 54 
procent biogas. Ett antal informanter har också uttryckt att drivmedlet 
som används är biogas – men med naturgas som reserv.608 Detta 
uttrycktes även då tekniska nämnden i Helsingborg föreslog regionens 
kollektivtrafiknämnd att bränslet för stadsbusstrafiken skulle vara 
”biogasdrift med erforderlig komplettering av naturgas”.609 Då bränsle-
frågan diskuterades inom ramen för upphandlingsprocessen kan man 
också urskilja att det var just biogasen som efterfrågades av aktörerna 
inom kommunen.610 En storskalig övergång till bio- och naturgas skedde 
2005, då 61 gasbussar infördes i Helsingborgs tätortstrafik.611  

                                                 
605 Öresundskrafts årsberättelse 2003, s 28; intervju, renhållningsbolagets 
avdelningschef Eken-Södergård 2009-10-26 
606 Intervju, renhållningsbolagets avdelningschef Eken-Södergård 2009-10-26 
607 Intervju, biträdande miljöchefen Ingers 2009-11-11 
608 Intervju, trafikverksdirektören Lång 2009-09-09; renhållningsbolagets vd Lewis-
Jonsson 2009-09-10; tekniska nämndens ordförande Nilsson (S) 2009-09-09; 
Öresundskrafts årsberättelse 2004, s 43 
609 Tekniska nämnden 2003-02-27. Upphandling av busstrafiken. Dnr 197/03. [Min 
kursivering] 
610 Andelen biogas i stadsbussarna har ökat. Målet är att den ska utgöra minst 50 
procent, men i dagsläget består gasen till cirka 75 procent av biogas. (Bussvision 
Helsingborgs hemsida 2010-11-17) 
611 Helsingborgs stad 2009. Miljötillståndet i Helsingborg 2009: Underlag för 
Helsingborgs stads miljöprogram 2011-2015, s 18 
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Drivmedelsbyte (delvis) sammankopplat med visioner för 
ökat kollektivresande 
 
De tre delprocesserna som beskrivits i delkapitlet – upphandlings-
processen, miljöprocessen och biogasprocessen – möttes genom att aktörer 
sammanfogade problem, lösningar och resurser från de olika processerna. 
Integreringen av processerna uttrycktes även genom ett omfattande 
förändringsprojekt för kollektivtrafiken i Helsingborg 2005. I den så 
kallade Bussvisionen ingick tre delprojekt: Visionsprojektet, depåprojektet 
och upphandlingsprojektet. Depå- och upphandlingsprojekten har tidigare 
diskuterats i detta delkapitel. Visionsprojektet syftade till att utarbeta en 
vision för stadstrafikens utveckling.612 Projektets första del handlade om 
hur trafikplanering och infrastrukturella förändringar kunde användas för 
att gynna kollektivtrafiken i staden.613 Den andra delen handlade om en 
vision för kollektivtrafiken i staden där kommunens möjligheter att 
påverka biltrafiken genom restriktioner samt alternativa resesätt under-
söktes. Ett mål om att fördubbla antalet resenärer med stadstrafiken fram 
till 2010 fastställdes.614 Relaterades drivmedelsbyte med det så kallade 
visionsprojektet? Sammankopplades införande av alternativa drivmedel 
med visioner om att utveckla stadsbusstrafiken och öka kollektivresandet i 
kommunen? 
  
Chefen för Swebus i Helsingborg, Danielsson, var anställd som konsult för 
att utarbeta en av rapporterna till bussvisionen. Han uppfattar inte att 
visionen hade någon koppling till drivmedel.615 I bussvisionen omnämndes 
drivmedel endast i en bisats som uttryckte att busstrafiken var 
biogasdriven.616 Biogasen berördes inte ytterligare och framställdes i 
rapporten som en redan existerande förutsättning. I den andra rapporten 
som handlade om infrastrukturella förändringar i staden, nämndes dock 
att andra fordon än bussar, nämligen spårvagnar, kunde bli aktuella på 
längre sikt.617 Det faktum att drivmedelsbytet inte var en del som togs upp 
i projektet gällande kollektivtrafikutvecklingen i kommunen ifrågasattes 

                                                 
612 Tekniska nämnden 2003-10-23. Helsingborgs stadstrafik 2005-2013. Dnr 425/03 
613 Helsingborgs stad 2003 [b]. ”’Sveriges vackraste gator’: Prioriterad kollektivtrafik i 
Helsingborgs stadskärna”, i Vision Helsingborg 
614 Ibid. ”Vision för kollektivtrafiken i Helsingborg” i Vision Helsingborg. Se s 5 
615 Intervju, chefen för Swebus i Helsingborg, Danielsson 2009-11-12. Jämför även 
intervju, trafikutvecklaren Sörensson 2009-11-12 
616 Helsingborgs stad 2003[b]. ”Vision för kollektivtrafiken i Helsingborg”, i Vision 
Helsingborg, s 1 
617 Ibid. ”’Sveriges vackraste gator’: Prioriterad kollektivtrafik i Helsingborgs 
stadskärna”, i Vision Helsingborg, s 29 
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av byggnadsnämnden då rapporten skickades ut på remiss hösten 2003. 
Byggnadsnämnden skriver: 
 

I ingen av rapporterna görs någon koppling till satsningen på 
gasbussar. Denna satsning verkar leva ett eget liv […]618 

 
Visionsprojektet syftade till att utveckla kollektivtrafikresandet för att i 
sin tur förbättra luftkvaliteten i centrala staden utifrån miljökvalitets-
normerna. Visionen och de mål som skulle uppfyllas för att uppnå den 
handlade bland annat om att bygga bussgator och öka hastigheten för 
bussarna. Satsningen på nya drivmedel för kollektivtrafiken var en annan 
del av detta projekt (depå- och upphandlingsprojekt). Å ena sidan kan man 
urskilja att de olika projekten hanterades separerade från varandra. Det 
uttrycker, liksom tidigare kapitel visat, hur frågan om att miljöanpassa 
kollektivtrafiken blev synonym med innehållet i tanken, skild från frågor 
avseende andra sätt att utveckla kollektivtrafiken. Å andra sidan 
uttrycker detta, för första gången i de två studerade processerna, hur de 
två skilda aspekterna ”drivmedelsbyte” och ”ökad beläggning” – förvisso 
sida vid sida – tog del i ett gemensamt projekt som kompletterande 
lösningar. 
  

Avslutande diskussion: Upphandlings-, miljö- och biogas-
processer möts i drivmedelsbyte 
 
Omkring 2003 sammanstrålade tre olika delprocesser som sammantaget 
ledde till ett drivmedelsbyte i kollektivtrafiken. Till skillnad från de 
tidigare drivmedelsvalen som präglat policyprocessen, skedde valet av gas 
inte inom ramarna för en enskild drivmedelsdiskussion. Istället 
diskuterades drivmedelsbyte inom framför allt miljö- och upphandlings-
processerna som var sammankopplade med varandra genom en gemensam 
problemdefinition. 
  
Ett flertal aktörer kan urskiljas under policyprocessens avslutande år, 
exempelvis miljönämnden, tekniska nämnden, trafikhuvudmannen och 
renhållningsbolaget. Det var framför allt två av dessa, miljönämnden och 
tekniska nämnden, som fungerade som centrala aktörer i policyprocessen. 
Aktörerna samarbetade med varandra och utgick från en gemensam 
problemdefinition, nämligen miljökvalitetsnormen för kvävedioxid där en 
av flera möjliga lösningar fokuserade på drivmedelsbyte i de bussar som 
trafikerade centrala staden. Genom en lösning som relaterades till 
drivmedelsbyte i kollektivtrafiken sammanfogades de två delprocesserna. 

                                                 
618 Tekniska nämnden 2004-01-22. Remissvar från byggnadsnämnd [datum saknas]. 
Helsingborgs stadstrafik 2005-2013. Dnr 425/03 
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Miljökvalitetsnormer blev en del av kollektivtrafikens förändringsarbete i 
upphandlingsprocessen och kollektivtrafiken blev en del i strävan efter att 
minska kvävedioxidhalterna i miljöprocessen. Aktörerna kunde därmed 
gemensamt omdefiniera problemdefinitionen i policyprocessen, vilket också 
innebar att processen för första gången utgick från ett ”konkret” problem, 
på samma sätt som Trädgårdstorget i Linköpingsfallet.  
 
Kan någon av aktörerna tolkas som policyentreprenör? Jag tolkar 
miljönämnden och tekniska nämnden, i sitt samarbete, som centrala 
aktörer för att definiera problem och lösningar i policyprocessen. De kan 
gemensamt benämnas som policyentreprenör. Nämnderna hade tillgång 
till och kunde mobilisera resurser genom samarbete med andra aktörer, 
huvudsakligen trafikhuvudmannen och renhållningsbolaget. Genom 
samarbetet med renhållningsbolaget kunde miljönämnden använda 
bolaget och dess biogasproduktion som resurs för att utforma en lösning. 
På samma sätt kan trafikhuvudmannen tolkas som en aktör som kunde 
mobilisera resurser i samarbetet med tekniska nämnden för att på så vis 
möjliggöra dels byggandet av en ny bussdepå, dels övergången till 
storskalig gasdrift. Renhållningsbolaget kan ses som drivande i att 
utveckla biogas – men agerade inte som någon policyentreprenör som 
sammankopplade problem och lösning för att försöka påverka processen i 
sin helhet. Sammantaget medförde samarbetet mellan de olika aktörerna 
att ett flertal betydande resurser kunde mobiliseras för att säkra det 
drivmedelsförslag de gemensamt stod bakom i policyprocessen.  
 
Kan en parallellitet urskiljas under de avslutande åren i policyprocessen? 
Jag har visat hur tre delprocesser förekom där aktörer och beslutsarenor 
delvis skilde sig åt. Delprocesserna var dock inte frånkopplade från 
varandra. Det beror på att det fanns ett samarbete mellan de delprocesser 
som hade störst inverkan på processen, nämligen miljö- och upphandlings-
processerna. Delprocesserna var sammankopplade med varandra genom 
en gemensam problemdefinition samt lösning där även biogasprocessen 
inom renhållningsbolaget ingick. Delprocesserna var därmed 
sammanlänkade då gemensamma intressen avseende problem och lösning 
identifierats. Denna sammanlänkning medförde en bred uppslutning av 
aktörer som i samarbete kunde påverka policyutvecklingen mot det 
gemensamma intresset för gasdrift. 
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_____________________________________________ 

Slutsatser i ett jämförande perspektiv 
 
 
 
Avhandlingens syfte är att undersöka hur och varför policyer om införande 
av alternativa drivmedel i kollektivtrafiken utvecklats i två kommuner. 
Genom att studera aktörer, intressen och problemdefinitioner som 
påverkat policyprocesserna har jag undersökt varför biogas slutligen 
infördes i Linköping och Helsingborg. Studien är retrospektiv och baseras 
på dokument samt deltagande aktörers tolkningar av processerna som de 
återgivit i intervjuer. De olika materialtyperna har kompletterat varandra 
och bidragit till att ge en mer sammansatt bild av policyprocesserna. 
Utifrån min analys av materialet har jag rekonstruerat processerna för att 
besvara avhandlingens syfte och frågeställningar.619 Med hjälp av de 
teoretiska analysverktyg som tidigare definierats har följande frågor varit 
vägledande för att besvara syftet: 
 
Hur och varför var aktörer drivande i policyprocesserna för att införa 
alternativa drivmedel i kollektivtrafiken? 

- Vilka intressen, problemdefinitioner och lösningar utgick aktörer 
från och vilken betydelse fick de i processerna? 

- Kan drivande aktörer och policyentreprenörer urskiljas i 
processerna? 

- Vilka resurser hade och använde sig aktörer av i processerna? 
 
Hur har utvecklingen av policy påverkats av att flera olika policyområden 
ingått i processerna? 

- Kan parallellitet urskiljas i processerna? 
- Har policyentreprenörer fungerat som gränsgångare mellan olika 

policyområden i processerna – och i så fall hur?  
 
Avhandlingens två avslutande kapitel presenterar de slutsatser som 
genererats av studien. Medan det första redogör för slutsatserna i ett 
jämförande perspektiv med hjälp av exempel från empirin, kommer det 
andra att belysa avhandlingens centrala slutsatser och studiens bidrag. I 
föreliggande kapitel kommer jag att redogöra för de likheter och skillnader 
som kunnat urskiljas i de båda fallstudierna.  
 

                                                 
619 Se kapitel 4 för en utökad metoddiskussion 
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Vilka aktörer, intressen, problem och lösningar kan 

urskiljas i processerna?  

 
Nedan följer en sammanfattande kronologisk genomgång av de problem-
definitioner samt lösningar som urskilts i de båda policyprocesserna. 
Utifrån problemdefinitionerna kommer jag att beskriva vilka aktörer som 
varit drivande samt fungerat som policyentreprenörer i processerna och 
vilka resurser de mobiliserat för att påverka policy.  
 

Lokala luftföroreningar i fokus (1976-1985) 
 
Policyprocesserna i Linköping och Helsingborg inleddes under olika 
tidsperioder och uppvisade i inledningsskedet stora olikheter. I Linköping 
inleddes processen 1976 till följd av att en situation med buller, avgaser 
och trängsel uppmärksammades i centrala staden. Två problem-
definitioner kan urskiljas som båda fokuserade på kollektivtrafikens 
bidrag till luftföroreningar i centrum: Den första fokuserade på den höga 
koncentrationen av bussar som orsaken till luftföroreningarna vid det 
centralt belägna torget. Den andra handlade om att bussarnas 
dieselanvändning var problematisk och bidrog till luftföroreningarna. 
Trots att problemen hanterades samtidigt fick det sistnämnda en större 
dignitet då bland annat ledamöter i fullmäktige lyfte fram lösningar som 
relaterade just till problemet med dieseldriften. Detta uttrycker i sin tur 
en betydande skillnad mellan fallen: Den mycket ”konkreta” 
problemdefinitionen i Linköping kontrasterades mot vad som inledningsvis 
i princip var en avsaknad av problem i Helsingborg. Diskussionerna om att 
byta ut dieseldriften i bussarna i Helsingborg relaterades vagt till en 
generell miljödiskussion gällande lokala luftföroreningar. Kollektiv-
trafikens miljöpåverkan uppfattades dock inte som särskilt problematisk 
under processens tidiga år.  
 
Policyprocessen i Linköping initierades genom att ett problem definierades 
på vilket aktörer föreslog lösningar – men i Helsingborg föreslog aktörer 
lösningar utan något tydligt definierat problem att sammankoppla dem 
med. Diskussionsarenorna i båda fallen var inledningsvis kommun-
fullmäktige samt trafikbolaget/ kollektivtrafiknämnden. Främst i 
Linköping, men delvis även i Helsingborg, förekom aktörer utanför den 
kommunala organisationen som var engagerade i frågan och som vände sig 
till politiker och tjänstemän med förslag om eldriven kollektivtrafik som 
lösning. Aktörerna kan tolkas som drivande i processerna, vilket innebar 
att de engagerade sig och använde resurser för att påverka policy. De var 
kopplade till ett nätverk av aktörer som engagerade sig i frågan om att 
införa eldriven kollektivtrafik. Aktörerna mobiliserade resurser såsom 
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kunskap och erfarenhet av eldriven kollektivtrafik samtidigt som de 
genom nätverket hade kontakter med andra aktörer. Eldriftsförslaget fick 
inget genomslag i Helsingborg, men blev väl mottaget i Linköping där 
trådbussar blev nästintill en konsensuslösning under policyprocessens 
inledande år.  
 

Dieselbussar som miljövänligt transportmedel ifrågasatt 
(1985-1992) 
 
Omkring 1985 i Helsingborg och ett par år senare i Linköping förändrades 
problemdefinitionerna. Den nya och för båda kommunerna gemensamma 
problemdefinitionen var relaterad till en nationell diskussion om 
kollektivtrafikens roll som miljövänligt transportmedel under en tidsperiod 
då privatbilismen genom introduktionen av katalysatorn uppfattades som 
ett jämförelsevis miljövänligare alternativ. Det handlade om en 
legitimitetskris för kollektivtrafiken då miljövinsterna med ökat kollektivt 
resande på privatbilismens bekostnad ifrågasattes. Denna definition 
medförde inte per definition att tidigare problem försvann från 
diskussionerna. I Linköping uppmärksammades bland annat denna 
problemdefinition i det kommunala trafikbolaget, men förankrades inte i 
kommunfullmäktige där kollektivtrafikens dieseldrift som bidragande till 
luftföroreningar i centrum diskuterades. De olika problemen var emellertid 
inte motstridiga.  
 
I Helsingborg var det den drivande aktör som tidigare initierat 
policyprocessen genom förslag om eldrift som lyfte fram denna 
problemdefinition i en debattartikel. Artikeln från 1985 togs dels upp i en 
motion och argumenten i den togs dels upp av miljönämnden ett par år 
senare. Det bör dock betonas att denna problemdefinition, trots att den 
lyftes fram av flera aktörer, inte fick något stort genomslag i Helsingborg. 
Trots att miljönämnden utgick från en diskussion om kollektivtrafikens 
legitimitet kan nämndens huvudsakliga intresse inte sammankopplas med 
en strävan efter att slå vakt om kollektivtrafikens roll som miljövänligt 
transportmedel (jämför Linköpingsfallet nedan). Snarare kan nämndens 
intresse sammankopplas med den allmänna miljösituationen i staden och 
frågan om hur dieselbussar, liksom andra fordon, skulle kunna minska sin 
miljöpåverkan. Miljönämnden i Helsingborg efterfrågade en utredning 
gällande morgondagens miljövänliga kollektivtrafik. En bred uppslutning 
av aktörer, med kollektivtrafiknämnden i centrum, fick i uppdrag att bilda 
en arbetsgrupp för att utreda detta. Genom att initiera frågan kan 
miljönämnden tolkas som en drivande aktör. Detta var en brytpunkt såväl 
som början av en intensivare process gällande drivmedelsbyte i 
Helsingborg. I Linköping var det genom tillsättandet av en ny vd i det 
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kommunala trafikbolaget 1988 som problemdefinitionen gällande 
kollektivtrafikens legitimitet lyftes fram. Genom samarbete med energi-
bolaget utvecklade vd:n en ny lösning i processen, nämligen metan. Trafik-
bolagets vd kan tolkas som en policyentreprenör, det vill säga en central 
aktör i processen som sammankopplar problem och lösning genom att 
mobilisera tillgängliga resurser. För trafikbolagets vd utgjordes resurserna 
främst av kontakter och nätverk med andra resursstarka och drivande 
aktörer såsom energibolaget och TFB.  
 
I båda policyprocesserna gav denna problemdefinition uttryck för en 
förändring då kollektivtrafikaktörer tog en mer aktiv roll i frågan om 
drivmedelsbyte. Dessa aktörer, som i båda kommunerna haft relativt 
motsträviga förhållningssätt till drivmedelsbyte, blev istället centrala 
aktörer för att utreda frågan. Kollektivtrafikaktörernas intressen för 
processen skilde sig dock åt. I Linköping var problemdefinitionen gällande 
kollektivtrafikens legitimitet en del i ett vidare problem och intresse som 
handlade om att stärka trafikbolagets konkurrenskraft. Kollektiv-
trafiknämnden i Helsingborg blev snarare aktiva genom miljönämndens 
initiativ, men förhöll sig till stor del kritisk gentemot drivmedelsbyte och 
uttryckte tilltro till konventionella bränslen. 
 

Policyentreprenörer förhandlar om problemdefinition (1992-
1994) 
 
I Linköping genomfördes pilotförsök med fem biogasdrivna tätortsbussar 
mellan åren 1992-94. Under samma tidsperiod i Helsingborg kan två 
aktörer – två konkurrerande policyentreprenörer – urskiljas som 
förhandlade om vilken lösning som skulle införas och på vilket problem. 
Den projektgrupp som utredde frågan om drivmedelsbyte hade föreslagit 
två möjliga lösningar, etanol och naturgas. Förslagen bidrog till att 
energiverket och miljönämnden uttryckte skilda åsikter om vilket bränsle 
som skulle väljas. Diskrepansen mellan aktörernas intressen låg 
huvudsakligen i att energiverket ville sälja den naturgas de distribuerade 
medan miljönämnden ville slå vakt om kommunens miljöpolicy, där fossila 
bränslen skulle undvikas. I valet mellan dessa bränslen skedde en 
förhandling mellan olika problemdefinitioner. I Helsingborg, där ett 
”konkret” problem tidigare saknats, lyfte såväl energiverket som 
miljönämnden upp skilda problem på vilket det bränsle de förespråkade 
skulle fungera som lösning. Miljönämnden motiverade sitt val, etanol, med 
att det var icke-fossilt medan energiverket motiverade naturgas med att 
det var en lösning på lokala miljöproblem.  
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Såväl energiverket som miljönämnden fungerade som policyentreprenörer 
i processen. Aktörerna sammankopplade de intressen de hade med ett visst 
lösningsalternativ till ett problem de själva definierade. Båda aktörerna 
försökte därmed omformulera det problem som övergången till alternativa 
drivmedel skulle lösa. För att föra fram sina lösningar och 
problemdefinitioner använde de sig av tillgängliga resurser. Tillgången till 
resurser skilde sig dock åt. Energiverket hade resurser såsom kunskap, 
erfarenhet och kontakter, samt till viss del även möjlighet att inta en 
flexibel inställning gällande priset för gasen. Till skillnad från 
energiverket hade miljönämnden inte resurser som kunde sammankopplas 
till det bränsle den föreslog, etanol. Miljönämnden saknade möjlighet att 
påverka prisbilden och var i sådana frågor hänvisade till etanol-
producenter. Däremot kunde nämnden bedöma naturgasförslaget utifrån 
kommunens övergripande miljöpolicy. Det medförde inte att nämnden 
kunde kräva etanol som lösning – men däremot omöjliggöra valet av 
naturgas med motiveringen att det stred mot kommunens miljömål. 
 
I processen uttrycktes aktörernas skilda roller: Miljönämnden var en aktör 
med ett betydande inflytande över den kommunala miljöpolitiken, även i 
frågor som rörde kollektivtrafiken. Energiverket var snarare en aktör som 
kommunledningen ville begränsa inflytandet från. Den problemdefinition 
som sedan fick avgöra valet av drivmedel relaterades till den som 
miljönämnden utarbetade. Bränslet som infördes i kollektivtrafiken skulle 
väljas i enlighet med kommunens miljöpolicy – ett kriterium som 
blockerade naturgas som lösning. 
 

Drivmedelsproduktion som lösning på avfallsproblem (1994-
1996) 
 
I Helsingborg infördes ett antal bussar med etanoldrift samt RME med 
start 1996. I Linköping hade pilotförsöket med biogasbussar avslutats 
1994. En förändring i aktörskonstellationen hade ägt rum då det 
kommunala trafikbolaget sålts och länstrafikbolaget istället fick en större 
roll i processen. Samtidigt fick en ytterligare aktör, energibolaget, en 
mycket framträdande roll i policyprocessens slutskede. 
 
Energibolaget, en resursstark aktör med ett betydande handlingsutrymme 
i kommunen, började undersöka möjligheterna med storskalig biogas-
produktion under pilotförsöket. Planerna för att påbörja biogasproduktion 
baserad på slakteriavfall kan ses som ett uttryck för de resurser bolaget 
mobiliserade i processen. Energibolaget utarbetade ett policyalternativ 
som tidigare inte hade varit möjligt, då metanet från VA-verket endast 
räckte till ett mindre antal bussar. Framför allt genom att använda 
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strategiska kontakter och nätverk kunde energibolaget utforma en 
modifierad lösning som dessutom redan prövats i kollektivtrafiken. 
Energibolaget antog därmed rollen som policyentreprenör, inte endast 
genom sitt strategiska agerande för att utforma ett förslag – utan också 
genom att framhålla det som lösning på ett nytt problem. Problemet 
handlade om avfallshantering där själva framställningen av gas – rötning 
– skulle fungera som lösning. Därmed flyttade energibolaget problemets 
fokus. Framställningen av gasen, rötningen, var lösningen på ett 
avfallsproblem inom energibolaget, där resultatet, biogas, i sin tur skulle 
kunna fungera som lösning på det tidigare definierade problemet gällande 
bussarnas dieseldrift. Vilket bränsle som skulle införas i kollektivtrafiken 
var därför inte bara en fråga om bränslets egenskaper, utan kunde också 
sammanföras med andra problemområden. Genom att lyfta fram nya 
problem på vilka biogas var lösningen definierade energibolaget nya krav 
som drivmedelsvalet skulle uppfylla. Därmed blockerades andra 
alternativa drivmedel, vars framställning inte löste problem med avfalls-
hanteringen. 
  

Uppfyllande av miljökvalitetsnormer som ny problem-
definition (1997-2005) 
 
En storskalig övergång till biogasdrift påbörjades i Linköping 1996. I 
Helsingborg återupptogs diskussionerna om drivmedelsbyte först omkring 
2003, då ett flertal delprocesser sammanstrålade. Det ledde till en 
storskalig övergång till biogas och naturgas i stadsbussarna 2005. Till 
skillnad från processen där bränsle valts i början av 1990-talet skedde 
detta inte inom ramarna för en enskild drivmedelsdiskussion, utan togs 
upp inom flera sammankopplade delprocesser. Organisatoriska för-
ändringar medförde även en ny aktörskonstellation där en ny trafik-
huvudman ansvarade över stadstrafiken. 
 
Det var framför allt två delprocesser som tydligt sammankopplades, där 
tekniska nämnden samt miljönämnden i Helsingborg var aktiva. Då 
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid visade sig överskridas i centrala 
Helsingborg definierades detta som ett problem av miljönämnden. 
Tekniska nämnden förde samtidigt diskussioner med den nya 
trafikhuvudmannen. Inför upphandling av stadstrafiken aktualiserades 
frågan om bränslebyte. Ett samarbete mellan de två nämnderna inleddes, 
där båda utgick från problemdefinitionen gällande miljökvalitetsnormerna. 
Möjligheterna att erhålla KLIMP-bidrag hade också bidragit till att ett 
samarbete mellan miljönämnden och det biogasproducerande renhållnings-
bolaget inletts. Frågan om drivmedelsbyte diskuterades därmed i flera 
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processer kopplade till miljökvalitetsnormer, utökad biogasproduktion 
samt upphandlingskrav med den nya trafikhuvudmannen. 
 
Samarbetet mellan de båda nämnderna gjorde att de tillsammans 
fungerade som policyentreprenör. Med en gemensam problemdefinition 
agerade nämnderna på varsitt håll med att utarbeta frågan om 
drivmedelsbyte i praktiken. För att göra det hade nämnderna tillgång till 
resurser som huvudsakligen utgjordes av nätverk med andra resursstarka 
och drivande aktörer. I samarbete med trafikhuvudmannen fick tekniska 
nämnden tillgång till resurser som möjliggjorde drivmedelsbyte i 
upphandlingsprocessen. På samma sätt kunde miljönämnden i samarbete 
med renhållningsbolaget och energiverket utarbeta en konkret lösning för 
gasdrift. Renhållningsbolaget fungerade även som en drivande aktör i att 
utarbeta och förespråka biogas. 
 

Hur kan aktörer, intressen och resurser kopplas till olika 
policyområden? 
 
Jag har studerat policyprocesser vid övergången till alternativa drivmedel 
i kollektivtrafiken – en fråga som kan ses som nära kopplad till ett flertal 
policyområden: Transport, energi och miljö. Hur har dessa olika 
policyområden tagit sig uttryck i processerna? Detta kommer att 
problematiseras i föreliggande avsnitt genom att tematiskt diskutera 
policyområdena för transport, miljö och energi utifrån de aktörer, intressen 
samt resurser som kan kopplas till dem. Genom att göra det vill jag visa 
hur policyprocesserna präglats av dessa olika policyområden. Jag tolkar 
policyområdena som ett slags minsta gemensamma nämnare för mer eller 
mindre heterogena grupper av aktörer med liknande intressen och 
resurser. Policyområdena skär genom tid och rum och innehåller en 
mångfald aktörer, problem och lösningar. De ska därför inte tolkas som 
enhetliga kategorier där aktörer eftersträvar gemensamma mål i 
processerna. Policyområdena sammanfattas i tabellen nedan varefter 
respektive område diskuteras mer utförligt. 
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 Policyområde 

TRANSPORT 
Policyområde 

ENERGI 
Policyområde 

MILJÖ 
Aktörer Kollektivtrafik-

aktörer, t ex 
trafikbolag, 
huvudmän samt 
statliga 
myndigheter med 
ansvar för 
kollektivtrafik 

Energiaktörer, t ex 
energi- och 
renhållningsbolag. 
Intresseorganisa-
tioner. Politiker och 
tjänstemän i t ex 
kommunfullmäktige 

Politiker och 
tjänstemän, 
miljönämnd samt 
kommunstyrelse 

Intressen Förändring av 
kollektivtrafiken 
för att framhäva 
dess roll som 
miljövänligt 
transportmedel 

Användningen av 
en specifik teknik 
och bränsle, ev för 
att få avsättning för 
en produkt 

Förändra 
miljösituationen 
t ex globala och 
lokala 
miljöproblem 

Resurser Nätverk och 
kontakter. 
Kunskap och 
erfarenhet 

Ekonomiska 
resurser, delvis 
möjlighet att 
påverka prisbilden 
på drivmedel. 
Kunskap och 
erfarenhet. Nätverk 
och kontakter 

Kunskap 

 

Policyområdet transport  
 
Aktörer med tydlig anknytning till kollektivtrafik från båda fallstudierna 
kan sammankopplas med policyområdet transport. I Linköping utgjordes 
kollektivtrafikaktörerna av det kommunala trafikbolaget och senare, då 
bolaget sålts, av länstrafikbolaget. I Helsingborg utgjordes aktörerna av 
kollektivtrafiknämnden och operatören Swebus. Då huvudmannaskapet 
överfördes till Region Skåne blev istället regionens kollektivtrafiknämnd, 
Skånetrafiken samt tekniska nämnden i Helsingborg centrala kollektiv-
trafikaktörer. Under processernas gång skedde således organisatoriska 
förändringar som medförde att aktörerna inom policyområdet tenderade 
att ha regional snarare än lokal förankring. Tekniska nämnden i 
Helsingborg kan till viss del ses som ett undantag från övriga 
kollektivtrafikaktörer. Nämnden samarbetade med miljönämnden och 
utgick från en gemensam problemdefinition gällande miljökvalitetsnormer 
för kvävedioxid. Icke desto mindre sammankopplade nämnden detta med 
en upphandlingsprocess där intresset handlade om just kollektivtrafikens 
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utveckling med fokus på hur den skulle kunna bidra till att lösa problem 
med kvävedioxid. 
 
Det huvudsakliga intresset bland samtliga kollektivtrafikaktörer handlade 
om att stärka synen på kollektivtrafiken som miljövänligt transportmedel. 
Fokus låg därmed på förändring och utveckling av kollektivtrafiken. Ett 
ytterligare intresse hos somliga kollektivtrafikaktörer handlade om att 
skapa en mer miljövänlig image, vilket i vissa fall sammankopplades till en 
problemdefinition om att återupprätta kollektivtrafikens legitimitet. 
Under policyprocessernas inledande år var dock kollektivtrafikaktörer 
relativt motsträviga i diskussionerna om drivmedelsbyte. I Linköping 
ställde sig trafikbolaget kritiskt till synen på bussarnas miljöpåverkan som 
problematisk. Till följd av ett allt starkare tryck genom kommunala 
miljöplaner, kontinuerliga förslag om miljöförbättrande åtgärder och 
tillsättandet av en ny vd som förankrade diskussionerna om drivmedels-
byte med övriga intressen i bolaget, förändrades denna inställning. I 
Helsingborg ifrågasatte kollektivtrafiknämnden problemets ramar som 
satta kring fordonstekniska aspekter. Nämnden agerade därför genom att 
föreslå åtgärder som inriktades på exempelvis ökat resande och uttryckte 
således ett annat systemperspektiv. Ett ytterligare intresse som aktörerna 
inom policyområdet hade relaterades till deras ansvar för den praktiska 
driften av busstrafiken. Aktörerna hade ett intresse av att den praktiska 
driften inte skulle äventyras på grund av tekniska förändringar, vilket kan 
förklara deras förespråkande av konventionella bränslen som förelåg 
under delar av processerna. Detta var särskilt märkbart i processernas 
inledningsskede, då ansvariga kollektivtrafikaktörer i båda kommunerna 
hanterade frågan om drivmedelsbyte parallellt med diskussionerna i 
kommunfullmäktige. Då fullmäktigeledamöter diskuterade gasdrift, eldrift 
etcetera agerade trafikbolaget i Linköping respektive kollektivtrafik-
nämnden i Helsingborg genom att påbörja andra försök som planerades på 
den ”egna” arenan.  
 
Resurser som mobiliserades av kollektivtrafikaktörer var dels kunskap och 
erfarenhet gällande kollektivtrafik. Aktörerna utredde bland annat 
drivmedelsförsök hos andra trafikhuvudmän och bedömde genom detta 
praktiska dimensioner vid förslag om bränslebyten. Dels utgjordes 
resurserna till stor del av nätverk och kontakter med andra resursstarka 
aktörer. Genom att samarbeta med exempelvis energiaktörer kunde 
aktörerna få tillgång till ytterligare resurser, exempelvis ekonomiska. 
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Policyområdet miljö 
 
På liknande sätt kan ett policyområde för miljö urskiljas. Aktörer i policy-
området utgjordes huvudsakligen av miljönämnderna i båda kommunerna, 
men till viss del även kommunstyrelsen som i mina fall haft ett 
övergripande kommunalt miljöansvar. Till stor del har dessa aktörer 
agerat genom att initiera och driva miljömål som övriga kommunala 
aktörer ska förhålla sig till. Vid hanteringen av andra aktörers förslag på 
exempelvis alternativa drivmedel har aktörer inom policyområdet miljö 
besvarat ärenden bland annat utifrån miljömål som varit centrala i 
kommunerna. 
 
Intressen och problemdefinitioner inom policyområdet var direkt kopplade 
till lokala och globala miljöfrågor. Aktörerna inom policyområdet 
definierade till viss del problem snarare än föreslog lösningar. Miljö-
aktörernas roller har dock skilt sig åt mellan fallen. I Linköping var 
aktörer från policyområdet inte drivande i processen trots att den 
ursprungliga problemdefinitionen var tydligt miljörelaterad. I Helsingborg 
var miljönämnden däremot en drivande aktör som under vissa delar av 
processen även fungerade som policyentreprenör. Nämnden hade i princip 
en ”övervakande” roll och studerade processens inriktning. Då den inte 
utvecklades i önskvärd riktning tog nämnden en mer aktiv roll och blev en 
central aktör. Samtidigt hade policyområdet miljö, oavsett hur drivande 
dess aktörer var, en tydlig legitimitet i processerna. I båda fallen kunde 
miljöaktörer påverka utvecklingen inom ett helt annat policyområde, 
nämligen kollektivtrafik. Därtill förhöll sig samtliga aktörer ständigt, 
oavsett policyområde, till policyområdet miljö. Policyområdet var således 
tydligt förankrat bland policyprocessens aktörer. 
 
Resurserna som mobiliserades av miljöaktörer var till skillnad från övriga 
policyområden mycket begränsade. Det var huvudsakligen kunskap som 
användes då exempelvis miljönämnder bedömde andra aktörers förslag. 
Avsaknaden av andra resurser uttrycktes bland annat då miljönämnden 
samt energiverket definierade problem och lösningar i Helsingborg. Medan 
energiverket genom ekonomiska resurser kunde påverka prisbilden för sitt 
drivmedelsförslag, saknade miljönämnden helt denna typ av resurs. 
Därmed uttrycktes en väsentlig skillnad mellan policyområdena för miljö 
och energi avseende möjligheten att påverka processen genom att 
mobilisera resurser (läs vidare nedan). 
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Policyområdet energi 
 
Det tredje policyområdet, energi, skiljer sig från de övriga två på ett flertal 
sätt. Policyområdet kan tolkas som mycket heterogent avseende de aktörer 
som tillhörde det. Aktörerna utgjordes dels av ägarna av energirelaterade 
frågor i kommunerna, det vill säga energibolaget respektive energiverket 
och renhållningsbolaget. Dels utgjordes de av enskilda politiker i 
fullmäktige. Därtill kan ytterligare aktörer kopplas till policyområdet, 
nämligen företrädare för intresseorganisationer. Därmed var policy-
området energi det enda av de tre som involverade aktörer som helt 
saknade koppling till den kommunala organisationen.620 
 
Aktörer tillhörande policyområdet energi hade intressen som 
huvudsakligen kunde kopplas till användning och produktion av 
drivmedel. Aktörerna definierade problem vars lösningar låg i 
produktionen eller användningen av det specifika drivmedel de 
förespråkade. Som exempel kan nämnas hur framställning av biogas 
sammankopplades med avfallshanteringsproblem, etanolframställningen 
uppfattades som ett sätt att lösa problem med jordbruksöverskott och 
eldriven kollektivtrafik ansågs öka attraktionskraften bland resenärer 
vilket skulle leda till ökat kollektivresande. Trots att aktörer från 
policyområdet energi liksom andra aktörer definierade problem, kan man 
urskilja hur lösningarna snarare än problemen lyftes fram bland 
aktörerna. 
 
Policyområdet energi skiljer sig även från de andra avseende tillgången till 
resurser att mobilisera i processerna. Liksom de två andra policyområdena 
fanns kunskap och erfarenhet inom det egna området att tillgå, och precis 
som för kollektivtrafikaktörer utgjorde nätverk och kontakter en 
betydande resurs. Den resurs som dock varit utmärkande för energiaktörer 
har varit ekonomiska resurser. Dessa resurser kan dels relateras till 
möjligheten att med hjälp av ekonomiska medel utveckla och utreda egna 
förslag. Medan aktörer inom policyområdena miljö och transport var 
beroende av utomstående aktörer för att få tillgång till ekonomiska 
resurser, hade energibolagen ett betydande ekonomiskt handlings-
utrymme. Det medförde att de kunde utreda och utveckla förutsättningar 
för att producera drivmedel inom den egna verksamheten – något som 

                                                 
620 Även i policyområdet för transport återfinns aktörer som inte kan sägas ingå i den 
kommunala organisationen. Dessa aktörer, det vill säga företrädare för statliga 
myndigheter eller kollektivtrafikentreprenörer, har emellertid en tydlig koppling till den 
kommunala organisationen i sina roller som deltagare/finansiärer av projekt som 
kommunen sökt medel för eller som uppdragsgivare med ansvar för att utföra 
kollektivtrafikdriften i kommunen.  
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traditionellt sett inte funnits inom deras ansvarsområde. Analysen har 
visat hur energiaktörerna kunnat lägga tid och pengar på att utreda 
utvecklingsmöjligheter för bränsleproduktion. Därtill har åtminstone en av 
energiaktörerna använt upphandling som resurs. Genom upphandling har 
en marknad för det egenproducerade bränslet kunnat initieras. Dels har de 
ekonomiska resurserna medfört en ytterligare dimension hos energiaktörer 
som inneburit att de kunnat förändra de ekonomiska förutsättningarna för 
det drivmedel de producerat eller distribuerat.  
 
Resurserna är även kopplade till frågan om aktörers roll och status i 
policyprocesserna. Energibolagen, som i båda fallstudierna haft centrala 
roller, har haft tillgång till omfattande resurser – men skilt sig åt gällande 
legitimitet i kommunerna. Energibolaget i Linköping hade, vilket bland 
annat Palms avhandling visar, en hög status och makten över energin i 
kommunen. Jag har visat att energiverket i Helsingborg saknade den 
typen av status och tvärtom var ifrågasatt av övriga aktörer i kommunen. 
Det bidrog till att energiverket trots mobiliserade resurser misslyckades 
med att driva igenom sitt förslag. 
  

Policyentreprenörer som gränsgångare? 

 
Policyprocesserna har präglats av tre olika policyområden. Samtidigt har 
en storskalig övergång till gas i kollektivtrafiken genomförts i båda 
kommunerna. Därmed har beslut fattats där samtliga tre policyområden 
berörts. Föreliggande avsnitt kommer att diskutera hur centrala aktörer i 
policyprocesserna – policyentreprenörer – har förhållit sig till de olika 
policyområdena. Har policyentreprenörer rört sig över gränserna för det 
egna policyområdet och fungerat som gränsgångare? 
 

Gränsgångare i policyprocesserna 
 
Sammantaget har fem aktörer identifierats som policyentreprenörer. Jag 
urskiljer att tre av dem även fungerade som gränsgångare, det vill säga 
policyentreprenörer som sammankopplat policyområdena för transport, 
energi och miljö: Trafikbolagets vd i Linköping, energibolaget i Linköping 
samt miljönämnden/tekniska nämnden i Helsingborg. Hur kunde dessa 
aktörer sammankoppla de olika policyområdena?  
 
Den första policyentreprenören som fungerade som gränsgångare är 
trafikbolagets vd från Linköpingsfallet. Policyentreprenörens intresse var 
huvudsakligen att förbättra bolagets konkurrenskraft och hävda 
kollektivtrafiken som miljövänligt transportmedel. Bolaget inledde ett 
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samarbete med energibolaget som inriktades på metan som bränsle. 
Energibolagets intresse handlade främst om att ta tillvara den gas som 
producerades inom verksamheten och sammanföra den med andra gaser 
som bolaget skulle få tillgång till i framtiden. Genom samarbetet 
utarbetades ett konkret förslag med fokus på metan som drivmedel. 
Gemensamma intressen identifierades därmed, vilket i samarbetet 
medförde en sammankoppling av policyområdena för transport och energi. 
Sammankopplingen till det tredje policyområdet, miljö, utmärktes inte 
genom något tydligt samarbete eftersom aktörer från det policyområdet 
inte var speciellt aktiva i kommunen. Snarare handlade det om att 
biogasförsöket förankrades i kommunstyrelsen – en aktör med över-
gripande miljöansvar – där det presenterades och erhöll ekonomiskt 
bidrag. Den jämförelsestudie av olika bränslen som genomfördes skedde i 
samarbete med kommunens planeringsenhet. Därtill deltog en 
representant från denna enhet (som även tidigare ansvarat för frågan om 
miljöanpassad kollektivtrafik) i pilotförsöket med biogasdrift där 
kollektivtrafik- och energibolagsaktörerna ingick. Drivande aktörer var 
således energi- och trafikbolagen, men ett tydligt förhållningssätt till 
policyområdet miljö förelåg dock. Då policyentreprenören rörde sig över 
gränserna för det egna policyområdet genom samarbeten med 
energibolaget och kopplingar till kommunstyrelsen sammanfogades de tre 
olika policyområdena med varandra. Policyentreprenören skapade 
samarbeten och knöt aktörer från andra policyområden till sitt eget. 
Samtidigt var samarbetet inte tydligt förankrat i kommunfullmäktige, där 
ledamöter fortsatte föreslå lösningar i en parallell process.  
 
En ytterligare policyentreprenör från Linköpingsfallet som fungerade som 
gränsgångare var det kommunala energibolaget. Bolaget tillhörde 
policyområdet energi med ett intresse av att tillvarata befintlig gas inom 
verksamheten. Under pilotförsöket förändrades samt fördjupades dock 
detta intresse och inriktades mot planer på att aktivt framställa biogas 
genom rötning av avfall. Energibolaget planerade och påbörjade 
diskussioner och samarbeten för att kunna inleda biogasframställning. Ett 
nytt problem där biogasproduktionen relaterades till avfallshantering 
definierades samtidigt som användningsområdet kollektivtrafik under-
söktes. Liksom trafikbolagets vd rörde sig energibolaget över gränserna för 
det egna policyområdet. Genom diskussioner och samarbete med läns-
trafikbolaget kopplades policyområdet transport till energibolaget. Läns-
trafikbolaget var ingen framträdande aktör i processen men hade ett 
intresse av drivmedelsbyte främst som symbolfråga. Bolagen presenterade 
gemensamt förslaget inför kommunledningen som också fick en tydligare 
roll i projektet. Detta kan ses som ett försök att sammanfoga samarbetet 
till policyområdet miljö. Förslaget mottogs med intresse, vilket kan 
förklaras med den problemdefinition som energibolaget utarbetat. 
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Eftersom biogasproduktionen inte enbart kopplades till problem-
definitionen gällande bussarnas dieseldrift som ansågs bidra till lokala 
luftföroreningar, utan även till problem med avfallshantering, uppfattades 
det som en lösning på två problem samtidigt. Sammantaget medförde detta 
att aktörer från tre policyområden ställde sig bakom den förestående 
biogasanläggningen. 
 
I Helsingborg fungerade miljönämnden och tekniska nämnden till-
sammans som policyentreprenör. Dessa aktörer agerade utifrån ett 
gemensamt mål, nämligen en minskning av kvävedioxidhalterna i centrum 
för att uppfylla miljökvalitetsnormerna. Utöver detta hade även tekniska 
nämnden intressen av att förändra kollektivtrafiken bland annat genom 
uppförandet av en ny depå, vilket gjordes genom förhandlingar med 
trafikhuvudmannen. Eftersom miljönämnden och tekniska nämnden 
tillsammans fungerade som policyentreprenör fanns en direkt koppling 
mellan policyområdena för miljö och transport. Då miljönämnden 
samarbetade med renhållningsbolaget och energiverket för att ansöka om 
KLIMP-bidrag kopplades ytterligare aktörer från policyområdet energi till 
projektet. De båda bolagen hade intressen av att få avsättning för sina 
produkter, det vill säga biogas samt naturgas. Policyentreprenören 
fungerade således som en gränsgångare som gick över gränserna för det 
egna policyområdet genom att definiera ett gemensamt mål i samarbetet. 
Båda aktörerna agerade även genom att bredda samarbetet med aktörer 
inom och utanför det egna policyområdet (gentemot kollektivtrafikaktörer 
respektive energiaktörer).  
 

Policyentreprenörer som inte rört sig över gränserna 
 
Vilka policyentreprenörer har då inte rört sig över gränserna för det egna 
policyområdet – och varför? De policyentreprenörer som inte nämndes i 
ovanstående avsnitt består av miljönämnden och energiverket, två aktörer 
som var centrala i Helsingsborgsfallet under en period på 1990-talet. 
Aktörerna var konkurrerande policyentreprenörer som lyfte upp förslag 
som ställdes mot varandra. Konkurrensen mellan aktörerna är en 
förklaring till varför de inte rörde sig över gränserna för det egna 
policyområdet. 
 
Eftersom policyprocessen i Helsingborg till stor del var organiserad genom 
en projektgrupp som gemensamt skulle ta fram förslag till drivmedelsbyte, 
fanns samtliga policyområden representerade på samma arena. Det 
innebar emellertid inte att policyområdena integrerades, utan de var till 
stor del skilda från varandra. Centrala aktörer utgjordes av de aktörer som 
hade ett stort inflytande i frågor gällande energi respektive miljö i 
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kommunen, det vill säga energiverket samt miljönämnden. Samtidigt kan 
man urskilja att policyområdet transport saknade tydliga intressen i 
processen. Det var dock inte policyområdet transport som påverkade 
policyentreprenörernas möjligheter att driva igenom sina förslag; snarare 
var det policyentreprenörerna själva som hindrade varandra från att 
sammankoppla policyområdena. Eftersom miljönämnden motsatte sig 
energiverkets förslag om naturgas blockerades möjligheten för en 
sammankoppling mellan policyområdena för energi och miljö. För 
miljönämndens del kunde inget samarbete inledas med energiverket, men 
därtill försvårades samarbeten med övriga aktörer från policyområdet 
energi eftersom producenter av det föreslagna bränslet etanol inte var 
delaktiga i processen. Om miljönämnden inlett samarbete med 
drivmedelsproducenter – exempelvis biogasaktörer, vilket gjordes ett 
decennium senare – skulle de olika policyområdena kunnat sammanfogats. 
Detta innebär att de två konkurrerande policyentreprenörerna blockerade 
varandras möjligheter att inleda breda och gränsöverskridande 
samarbeten inför drivmedelsbytet.  
 

Utvecklades policy genom parallella processer? 

 
Den avslutande jämförelsepunkten belyser förekomsten av parallellitet i 
fallen. Att policy utvecklas genom parallella processer innebär att aktörer 
hanterar problemdefinitioner och lösningar på olika arenor som inte möts. 
Har policy utvecklats parallellt i processerna? 
  

Parallellitet som avtar i Linköpingsfallet 
 
Avhandlingen har visat hur Linköpingsfallet präglades av parallellitet. Då 
ett allt starkare tryck förelåg på det relativt motsträviga trafikbolaget att 
miljöanpassa sina fordon, agerade bolaget genom att ta med sig frågan om 
drivmedelsbyte och hantera den på den ”egna” arenan där ett eget förslag 
planerades och påbörjades. Trafikbolagets agerande skapade en 
parallellitet i processen. Den miljöanpassningsprocess som ägde rum i 
kommunfullmäktige var åtskild den kollektivtrafikprocess som inleddes 
inom trafikbolaget. Parallellt löpte även en tredje process i det kommunala 
energibolaget där möjligheterna med metan undersöktes.  
 
Hur förhöll sig delprocesserna till varandra? Analysen har visat att 
delprocesserna inte var helt skilda från varandra. Vid enstaka fall svarade 
energibolaget exempelvis på motioner om drivmedel och hade en 
representant i arbetsgruppen som utredde eldrift. Genom årsberättelser 
redovisades energi- och trafikbolagens verksamheter, varför deras 
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agerande avseende ”egna” förslag var kända utanför den egna arenan. 
Parallelliteten uttrycktes snarare genom att de olika delprocesserna 
fokuserade på olika frågor, hade skilda intressen som dessutom hanterades 
på ett flertal arenor. Kollektivtrafikprocessen bestod av kollektivtrafik-
aktörer från policyområdet transport, där intresset var att stärka 
kollektivtrafikens legitimitet som miljövänligt transportmedel. I metan-
processen undersökte energibolaget möjligheterna med metan, exempelvis 
biogas. I miljöanpassningsprocessen diskuterades förslag för att byta ut 
dieseldriften i busstrafiken. Såväl metan- som miljöanpassningsprocessen 
kan sammankopplas med policyområdet energi – men de båda del-
processerna var tydligt åtskilda varandra vad gällde aktörer och intressen. 
 
Sammantaget förelåg således en parallellitet i Linköping. Denna 
parallellitet avtog i två steg. Inledningsvis då trafikbolagets vd – en 
policyentreprenör som fungerade som gränsgångare – inledde ett 
samarbete med energibolaget kring ett gemensamt förslag. Detta bidrog 
till att kollektivtrafik- och metanprocesserna sammanfogades. Det så 
kallade biogasprojektet som sedan inleddes förankrades emellertid inte i 
kommunfullmäktige. Det kan i sin tur förklara varför miljöanpassnings-
processen i kommunfullmäktige fortsatte och ledamöter föreslog nya 
lösningar. Det andra steget som fullständigt avslutade parallelliteten var 
då energibolaget som policyentreprenör och gränsgångare förankrade och i 
princip överlämnade förslaget om biogasproduktion till kommunledningen 
vilket bidrog till att kommunstyrelsen blev en aktiv aktör i samarbetet. 
Därmed blev biogasen ett gemensamt projekt för aktörer från energi-
bolaget, länstrafikbolaget och kommunen. 
 

Avsaknad av parallellitet i Helsingborg 
 
Den parallellitet som förelåg i Linköping har inte återfunnits i 
Helsingborg. Då diskussionerna om drivmedelsbyte påbörjades i kommun-
fullmäktige agerade kollektivtrafiknämnden som trafikbolaget i Linköping, 
nämligen genom att ta med sig frågan till den ”egna” arenan. Där 
utarbetades egna förslag på lösningar. Genom en drivande aktör – miljö-
nämnden – förändrades dock situationen då en arbetsgrupp på nämndens 
initiativ bildades. Gruppen inkluderade ett brett spann av aktörer 
företrädande samtliga policyområden. Trots att aktörerna tillhörde olika 
policyområden och hade skilda intressen i processen fanns de samlade på 
en gemensam arena där förslag ställdes mot varandra. Det var också 
denna arena som gemensamt hanterade frågan om drivmedelsbyte i 
kollektivtrafiken. Det medförde att någon parallellitet inte uppstod i 
Helsingborg. 
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Under processens avslutande år fungerade miljönämnden och tekniska 
nämnden gemensamt som policyentreprenör och gränsgångare. 
Gränsgångaren hanterade frågan om drivmedelsbyte, men knöt också 
övriga aktörer till samarbetet. Trots att flera delprocesser förekom där 
frågor om miljökvalitetsnormer, upphandling av stadsbusstrafiken och 
biogas hanterades samtidigt, var det aldrig frågan om någon parallellitet. 
Aktörerna hanterade gemensamt frågan om drivmedelsbyte. Diskussioner 
i exempelvis kommunfullmäktige vid samma tidpunkt har inte kunnat 
urskiljas, vilket kan förklaras med att den arenan sällan hanterat frågan 
om drivmedelsbyte. Eftersom de olika delprocesserna var tydligt 
sammanfogade i varandra där aktörer strävade efter att uppnå ett 
gemensamt mål, utvecklades inte policy genom parallella processer. 
 
Det bör dock betonas att avsaknaden av parallellitet inte har varit 
synonym med samförstånd. Då processen under sent 1980-tal och tidigt 
1990-tal utvecklades på en gemensam arena kan man tydligt urskilja de 
olika policyområdena där aktörers intressen skilde sig åt. Under de 
avslutande åren då ett antal delprocesser sammanfogades hade aktörerna 
dock ett gemensamt intresse för just gas. Till skillnad från den tidigare 
breda aktörsgruppen som gemensamt skulle fatta beslut om drivmedel, 
problematiserades inte förslaget om gas bland andra aktörer än de 
involverade. Samförståndet kring gas kan således förklaras med de 
gemensamma intressen som förelåg hos den breda aktörsgruppen som 
utarbetade och ställde sig bakom förslaget.  
 

Linköping och Helsingborg: Likheter och skillnader 

 
Fallstudierna av policyprocesserna i Linköping och Helsingborg visar på 
såväl likheter som skillnader. I en avslutande diskussion kommer jag att 
sammanfatta de fyra huvudsakliga jämförelsepunkterna mellan fallen: 
 
För det första förelåg såväl likheter som skillnader avseende problem-
definitioner i de två policyprocesserna. Problemdefinitionerna överens-
stämde till stor del, främst under 1980-talet, då frågor om närmiljö och 
kollektivtrafikens legitimitet stod i fokus i processerna. Det kan relateras 
till de nationella diskussioner gällande transporternas miljöpåverkan som 
pågick under tidsperioden. Dessa nationella diskussioner blev därmed 
lokalt förankrade frågor i kommunerna. Under tidsperioder då processerna 
i kommunerna inte överlappade varandra utvecklades ytterligare 
problemdefinitioner i respektive policyprocess. En framträdande skillnad 
har då varit hur policyprocessen i Linköping inledningsvis utgick från ett 
mycket ”konkret” problem som fick betydelse för resterande processen. 
Trots att aktörer definierade nya problem, var de inte motstridiga det 
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tidiga problemet avseende bussarnas dieseldrift som orsakade 
luftföroreningar i tätorten. I Helsingborg saknades emellertid någon sådan 
”konkret” situation som definierades som problematisk, varför problem 
kontinuerligt kunde definieras av aktörer som saknade förankring i 
tidigare diskussioner om drivmedelsbyte.  
 
För det andra förekom tydligt åtskilda policyområden i båda fallen. 
Policyområdena för transport, energi och miljö skilde sig åt genom de 
aktörer som fanns representerade i dem, deras intressen, problem-
definitioner och lösningar samt de arenor på vilka processerna utspelade 
sig. De olika policyområdena har dock inte bestått av homogena grupper 
där aktörer agerar utifrån gemensamma mål. Tvärtom har respektive 
policyområde bestått av en mångfald olika aktörer, intressen, problem och 
lösningar. Jag har visat hur policyområdena snarare kan tolkas som ett 
slags minsta gemensamma nämnare för att skilja olika grupperingar av 
aktörer från varandra. Aktörerna inom ett policyområde har således 
övergripande intressen som kan kopplas till exempelvis transport snarare 
än energi. Det betyder dock inte att de agerar gemensamt. Aktörers 
samarbete och sammankopplingen av olika policyområden har istället, för 
det tredje, varit en central uppgift för de policyentreprenörer som agerat 
som gränsgångare. Gränsgångarna utgjordes av policyentreprenörer som 
kopplade olika policyområden till sitt eget genom samarbeten där 
gemensamma mål identifierades. Sådana aktörer har förekommit i båda 
fallen, men i Helsingborg förekom även policyentreprenörer som inte 
fungerade som gränsgångare. I båda fallen hade policyentreprenörer stor 
betydelse för beslutsfattandet i processerna.  
 
Avslutningsvis, för det fjärde, skilde sig fallen åt avseende parallelliteten i 
processerna. Policyprocessen i Linköping utvecklades genom ett flertal 
parallella delprocesser som sammankopplades genom gränsgångare. I 
Helsingborg saknades en sådan parallellitet, vilket främst kan förklaras 
med att en arbetsgrupp med representanter från olika policyområden fick i 
uppgift att utreda frågan. Detta medförde dock inte att gemensamma 
intressen identifierades mellan aktörerna från de olika policyområdena. 
Dessa aktörer agerade således på en gemensam arena men skilde sig från 
varandra genom sina intressen, problemdefinitioner och föreslagna 
lösningar.  
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_____________________________________________ 

Slutsatser: Biogas i tanken – hur och varför? 
 
 
 
Detta kapitel syftar till att presentera avhandlingens centrala slutsatser. 
Till skillnad från det föregående där likheter och skillnader mellan 
fallstudierna lyftes fram, kommer jag nu att belysa de principiella 
slutsatser om policyutveckling på kommunal nivå avseende policyområden, 
parallellitet och aktörer som genererats av studien. 
  

Transport, energi och miljö separata policyområden 

 
I 1979 års trafikpolitiska proposition betonades vikten av en 
sammankoppling av transporter med de miljö- och energipolitiska 
områdena. Transportsystemets utveckling, framhöll propositionen, hade 
starka beröringspunkter med dessa i framtiden. Genom en samman-
koppling av policyområdena skulle trafikens energianvändning såväl som 
den miljöpåverkan den medförde, kunna bearbetas. Avhandlingens fokus 
har legat på policyprocesser där beslut fattats om storskaligt 
drivmedelsbyte i kollektivtrafiken. Processerna har därmed haft 
beröringspunkter med såväl transport-, energi- som miljöpolitiska frågor.  
 
Jag har visat hur tydliga policyområden för transport, energi och miljö 
kunnat urskiljas i de studerade processerna – områden som till stor del 
varit separerade från varandra. Det betyder att policyprocesserna präglats 
av förekomsten av olika policyområden i vilka aktörer, problem-
definitioner, intressen och resurser skilt sig åt. En slutsats om policy-
områden som Palm drog i sin avhandling var att de var ”[…] 
organisatoriskt åtskilda, byggde på olika kunskapsbaser, hade delvis olika 
målsättningar och olika tidsperspektiv, samt hade olika systemgränser och 
olika visioner om energisystemets inriktning”.621 Palm visade hur policy-
koalitioner formades inom respektive policyområde där gemensamma 
intressen identifierades. I min studie har policyområden varit en relativt 
vid benämning för grupper av aktörer som haft liknande intressen 
kopplade till kollektivtrafik, energi eller miljö. Till skillnad från Palms 
studie har jag visat att aktörer som tillhör ett och samma policyområde 
inte behöver agera i samspel med varandra och eftersträva samma mål. 

                                                 
621 Palm 2004, s 192 
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Jag tolkar snarare policyområden som ett slags minsta gemensamma 
nämnare för aktörer med liknande intressen och resurser. Policyområdena 
skär genom tid och rum samtidigt som de varit mer eller mindre 
heterogena.  
 
Analysen har visat att aktörers påverkan på policyprocesserna varierat 
kraftigt mellan de olika policyområdena. Vad gällde problemdefinitionerna 
i processerna har avhandlingen visat att policyområdet transport, där 
kollektivtrafikaktörer ingick, enbart under en tidsperiod direkt påverkade 
vilket problem som skulle lösas. Trots att policyområdet var framträdande 
under hela processerna är en slutsats att övergången till alternativa 
drivmedel i kollektivtrafiken inte direkt kunde relateras till kollektiv-
trafikaktörers problemdefinitioner och intressen. Det skilde sig från 
policyområdet miljö. Trots att miljöaktörer hade begränsade resurser att 
mobilisera i policyprocesserna, tolkar jag miljö som ett policyområde som 
närmast kan beskrivas som horisontellt. Huruvida miljöaktörer var 
drivande i processerna skilde sig kraftigt mellan fallen (se föregående 
kapitel). Icke desto mindre är det anmärkningsvärt hur samtliga aktörer, 
oavsett bakgrund, tidpunkt och intresse, ständigt förhöll sig till 
policyprocesserna som miljörelaterade. Medan aktörer från policy-
områdena transport och miljö till stor del definierade problem, föreslog 
energiaktörer snarare lösningar som sökte problem. Det kan även jämföras 
med Wihlborgs studie, som visar hur aktörer identifierade lokalt 
förankrade problem som skulle kunna sammankopplas till en specifik 
lösning (i detta fall IT). På ett liknande sätt visar min studie hur aktörer 
inom policyområdet energi ständigt definierade lösningar som skulle 
sammankopplas med definierade problem. För att bättre sammanfoga 
problem och lösning definierades även ytterligare problem av aktörerna, 
där lösningen gick att finna exempelvis i produktionen av det föreslagna 
drivmedlet. 
  
Processerna påverkades ständigt av policyområdet energi där en mångfald 
aktörer kontinuerligt försökte påverka policys inriktning. Policyområdet 
skiljer sig även från de övriga då det funnits aktörer inom området som 
haft tillgång till betydande resurser att mobilisera. De aktörer som 
utgjorts av kommunala bolag med ansvar för energi och drivmedel har 
exempelvis haft ekonomiska resurser som använts bland annat för att 
utveckla ett för verksamheten helt nytt område, nämligen drivmedels-
produktion. Genom att bli centrala aktörer för drivmedelsproduktionen i 
kommunerna har dessa aktörer varit betydelsefulla samarbetspartners för 
aktörer inom andra policyområden. Trots att såväl policyområdena 
transport som miljö påverkat processerna är det märkbart hur framför allt 
energibolagen i kommunerna varit resursstarka aktörer med ett väsentligt 
handlingsutrymme. För aktörer inom de andra policyområdena har därför 
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samarbete med dessa aktörer haft stor betydelse för att sammankoppla 
problem och lösning. Kommunala bolag från policyområdet energi har 
därmed haft en betydande möjlighet att påverka processerna avseende 
vilket bränsle som ska produceras och införas i kollektivtrafiken. 
 
Inom dessa policyområden har det även funnits aktörer som inte lyckats 
driva sina intressen och problemdefinitioner vidare i processerna. Dels har 
detta handlat om kollektivtrafikaktörer som ifrågasatt synen på 
kollektivtrafikens miljöpåverkan som problematisk. Aktörerna hade ett 
tydligt inflytande över processerna och kunde inledningsvis hindra deras 
fortsatta utveckling. Dels har det handlat om aktörer som ifrågasatt 
policyprocessernas övergripande problemdefinition som blivit dominerande 
i de två fallen. Dessa aktörer lyfte fram förslag som syftade till att 
förändra kollektivtrafikens struktur för att på så vis, enligt aktörerna, 
uppnå ett ökat resande. Aktörerna, som utgick från andra system-
perspektiv än de som uttrycktes i processerna, föreslog även egna 
lösningar som bättre passade ”deras” systemperspektiv. Att föra fram 
andra systemperspektiv blev därmed ett sätt att argumentera för ”egna” 
lösningar. Aktörerna lyckades emellertid inte driva sådana problem-
definitioner, lösningar och systemperspektiv vidare. Detta ger i sin tur 
uttryck för de gränser som omringade policyprocesserna och tydliggjorde 
hur ramarna var satta kring en fordonsteknisk förändring där miljö blev 
synonym med innehållet i tanken. Diskussioner om att öka kollektiv-
trafikens beläggningsgrad, det vill säga antalet resenärer per fordon, för 
att genom ökat resande förbättra kollektivtrafikens miljöpåverkan, 
hanterades utanför de studerade processerna. 
 

Stundtals parallellitet – alltid policyområden 

 
Policyutveckling där ett flertal olika policyområden ingår kan bidra till en 
parallellitet i processerna. Tidigare studier av Jacobsson och Palm har 
visat hur policyprocesser i sin helhet präglats av ett flertal processer som 
löpt parallellt i kommunerna. Khan, som studerat kommunala processer 
avseende bland annat biogas, har dock visat hur processerna inte varit 
fullständigt skilda från varandra. Min analys ger dock en tvetydig bild av 
parallellitet. Det beror på att parallellitet var framträdande i ett av de 
studerade fallen men i princip uteblev i det andra (se föregående kapitel). I 
det fall där parallellitet förekom kan resultatet närmast liknas vid Khans, 
det vill säga processerna kan inte i sin helhet tolkas som fullständigt 
separerade från varandra. Det skiljer sig därmed från Jacobssons och 
Palms resultat, där processerna utvecklades fullständigt parallellt. Till 
skillnad från Palms studie har policyområdena inte heller direkt 
avspeglats i de parallella delprocesser som förekommit. Miljö fanns 
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exempelvis inte med som en parallell delprocess utan fungerade, som 
nämndes ovan, snarast som ett horisontellt policyområde. 
 
I det fall där parallellitet uteblev hade processen organiserats genom att 
en bred aktörsgrupp fick ansvar för att hantera frågan om drivmedelsbyte 
i kommunen. Därmed fanns samtliga policyområden representerade på en 
gemensam arena där förslag möttes. Trots denna gemensamma arena kan 
de olika policyområdena tydligt urskiljas i processen där aktörer, intressen 
och resurser var åtskilda. Den möjlighet som en gemensam arena 
inneburit för att aktörer skulle kunna mötas och gå över gränserna mellan 
de olika policyområdena har inte betytt att de gjort detta och börjat 
samarbeta.  
 
Att undersöka förekomsten av parallellitet i policyprocesser har givit en 
bild av hur aktörer i flera fall tagit med sig frågan om drivmedelsbyte för 
att hantera den på en ”egen” arena där de kunnat påverka den. Hur och 
varför har uppdelningen mellan olika processer och policyområden 
upphört? Detta kommer att diskuteras vidare i nästkommande två avsnitt.  
 

Policyentreprenörer centrala för beslutsfattande 

 
En teoretisk utgångspunkt i studien har varit att skilja mellan drivande 
aktörer och policyentreprenörer. Medan drivande aktörer har fungerat som 
en relativt vid benämning för aktörer som på olika sätt och med skilda 
resultat försökt påverka policyutvecklingen, är policyentreprenörer en 
snäv benämning på det fåtal aktörer som varit centrala i policy-
processerna.  

 
Analysen har visat att åtskiljandet mellan dessa aktörer har varit 
väsentligt för att förstå processernas utfall. Drivande aktörer har utgjorts 
av ett brett spann aktörer: Företrädare för intresseorganisationer som 
skapat sig tillträde till processen, politiker och tjänstemän i olika delar av 
den kommunala organisationen, i kommunala nämnder och bolag. De 
skiljer sig från policyentreprenörerna. Policyentreprenörerna har utgjorts 
av aktörer som formellt haft ett stort inflytande över kollektivtrafik, miljö 

Aktör 

Ej drivande Drivande 

Ej policyentreprenör Policyentreprenör 
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och energi i kommunerna. Trots att drivande aktörer försökte anta 
centrala roller i processerna, lyckades de inte med det. Därmed kan en 
skiljelinje mellan aktörerna i processerna urskiljas. Aktörer med stort 
inflytande över kollektivtrafik/energi/miljö i kommunerna hade en faktisk 
möjlighet att agera som policyentreprenörer. Samtidigt har analysen visat 
att även i fall då sådana aktörer inte fungerade som policyentreprenörer, 
hade de en indirekt påverkan på policyprocesserna. Det beror på att dessa 
aktörer varit betydelsefulla att få med sig i nätverk som en resurs för 
policyentreprenörer.  
 
Policyentreprenörernas roll har främst varit att definiera och omdefiniera 
problem och lösning, det vill säga att utifrån egna intressen förändra 
processens mål och inriktning. Det var också något som drivande aktörer 
gjorde. Drivande aktörer har emellertid skilt sig från policyentreprenörer. 
Policyentreprenörerna agerade inte bara för att definiera problem eller 
lösning, utan också för att sammankoppla dessa samtidigt som resurser 
mobiliserades för att driva igenom förslaget. Policyentreprenörerna har 
alltså agerat på ett sätt som gjort dem centrala för processen i sin helhet, 
medan drivande aktörer huvudsakligen varit drivande inom ett område. 
Jag har också visat hur en aktör i ett skede av processen kan vara 
drivande men senare förändra sin roll och fungera som policyentreprenör. 
Ett energibolag som fungerar som en drivande aktör har till exempel varit 
drivande i en enskild sakfråga, exempelvis att påbörja en biogas-
produktion. Om samma energibolag istället skulle agera som en policy-
entreprenör skulle aktören föra samman detta intresse för biogas med en 
problemdefinition som relaterade till övriga aktörers intressen genom att 
mobilisera tillgängliga resurser. Policyentreprenörerna mobiliserar således 
tillgängliga resurser för att framhålla en specifik problemdefinition och 
lösning i processen. Analysen har visat att policyentreprenörerna, för att 
förändra processernas inriktning avseende problemdefinition och lösning, 
haft stor inverkan på beslutsfattandet. 
 
För att driva igenom förslag har policyentreprenörerna varit ofrånkomliga 
och centrala aktörer. Det kan jämföras med Rönnbäcks studie, där 
beslutsfattande i ett fall skedde utan policyentreprenör. Jag har visat hur 
beslut ständigt varit beroende av policyentreprenörer som drivit igenom 
dem. Samtidigt har avhandlingen även visat att det funnits 
policyentreprenörer som inte lyckats driva igenom sina förslag. Rollen som 
policyentreprenör inbegriper således funktionen som central aktör som 
sammanför problem och lösning genom att mobilisera resurser. Det 
betyder dock inte att dessa aktörer per definition kan påverka policys 
inriktning. Samtidigt är det viktigt att betona att även aktörer som möter 
motgångar och inte fullständigt lyckas driva igenom ett förslag i minst lika 
hög grad kan fungera som policyentreprenör. 
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Gränsgångare har sammanfogat olika policyområden 

 
En central slutsats i avhandlingen är att policyutvecklingen i de studerade 
processerna har varit beroende av policyentreprenörer som samman-
kopplat policyområdena för transport, energi och miljö. Dessa policy-
entreprenörer har fungerat som gränsgångare i processerna. Jag har visat 
hur ett flertal av policyentreprenörerna fungerat som gränsgångare. 
Policyentreprenörer har då rört sig över gränserna för det egna policy-
området och knutit samman det med de övriga. Gränsgångarna har 
initierat samarbeten där aktörer samarbetat för att uppnå gemensamma 
mål. Vikten av att identifiera gemensamma intressen för att uppnå 
samarbeten mellan olika policyområden har tidigare visats av Söderberg. 
Söderbergs studie visar att gemensamma problemdefinitioner är centrala 
för policyutveckling i en sektorsövergripande fråga.622 
 
Den främsta skillnaden mellan policyentreprenörer och gränsgångare har 
varit att rollen som gränsgångare inneburit att aktören initierat samt 
påbörjat breda samarbeten som går över gränserna för de tre 
policyområdena. Analysen har också visat att policyentreprenörer, för att 
driva igenom sina intressen, även behövde fungera som gränsgångare. Som 
figuren nedan visar finns det även policyentreprenörer som inte har 
fungerat som gränsgångare. Det betyder att aktörerna inte har lyckats 
sammankoppla de tre policyområdena, vilket i sin tur medfört att en bred 
uppslutning aktörer företrädande kollektivtrafik, drivmedel och miljö har 
saknats.  

 
Analysen har visat hur de policyentreprenörer som inte var gränsgångare 
mötte svårigheter med att driva igenom sina förslag. Det kan ses i direkt 
relation till gränsgångarnas möjligheter i processerna. Då gränsgångarnas 
samarbeten sammankopplade aktörer från samtliga policyområden, kunde 
                                                 
622 Läs vidare i Söderberg 2011 
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deras förslag stärkas ur flera betydande aspekter. Möjliga hinder avseende 
miljökrav, ekonomiska svårigheter och tekniska problem, som skulle 
kunna stå i vägen för att genomföra förslaget i praktiken, kunde därmed 
hanteras. Analysen har visat att den viktigaste resursen för policy-
entreprenörer bestod i breda samarbeten, nätverk, som gick över 
gränserna mellan de tre policyområdena – det vill säga rollen som 
gränsgångare. Policyentreprenörerna som inte fungerade som gräns-
gångare saknade således sådana samarbeten, vilket gjorde att deras 
förslag inte förankrades bland övriga centrala aktörer på den kommunala 
arenan, nämligen aktörer med stort inflytande över de olika 
policyområdena. 
 
Jag har visat hur processernas utfall, det vill säga biogasdriven kollektiv-
trafik, kan förklaras med förekomsten av gränsgångare. De gränsgångare 
som påverkat policys inriktning har gjort det genom att mobilisera breda 
samarbeten som sträckte sig över gränserna mellan de olika policy-
områdena. Samarbetet som skapades där aktörer med ett väsentligt 
inflytande över kollektivtrafik, energi och miljö ingick hade en bred 
uppslutning aktörer som inte blev ifrågasatta eller bemötta av nya förslag 
från andra aktörer. Ytterligare diskussioner och långdragna överväganden 
kring gränsgångarnas förslag genomfördes således inte såsom tidigare 
alternativ. Genom samarbeten med aktörer som representerade de tre 
policyområdena kan man urskilja att sådana överväganden redan hade 
genomförts. När förslag om att införa gas i kollektivtrafiken presenterades 
hade gränsgångarna skapat ett starkt stöd för förslaget. Övergången till 
gas i kollektivtrafiken problematiserades därmed inte i en valsituation 
som tidigare förslag gjort. 
 

Studiens bidrag och fortsatt forskning 

 
Ett flertal informanter har uppfattat att diskussionerna gällande 
övergången till alternativa drivmedel inte var någon ”stor fråga”. Det var, 
sett i backspegeln, en diskussion om vilket bränsle kollektivbussarna i två 
kommuner skulle tankas med. Samtidigt inrymde den ”lilla” politiska 
frågan ett flertal stora och komplexa faktorer. Innehållet i tanken 
handlade delvis men inte enbart om miljöpolitiska frågor. Genom den 
mångfald av aktörer som deltog i processerna tolkades bränslebytet på 
skilda sätt: Med ett bränslebyte i stadsbussarna ville aktörer minska 
halterna av kväveoxider, finna avsättning för ett flertal olika drivmedel, 
öka kollektivresandet, minska partikelutsläppen, lösa avfallsproblem, 
stärka sina varumärken, minska bullerstörningar och profilera kommunen 
som avståndstagande mot fossilbränslen. Diskussioner om drivmedelsbyte 
sammankopplades med frågor såsom hanteringen av lokala, nationella och 
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globala miljöproblem, omställningen av energisystemet, kollektivtrafikens 
roll och förändringen av transporsystemet. Innehållet i tanken fylldes med 
olika aktörers intressen och värderingar, utifrån de skilda resurser 
aktörerna hade för att påverka processerna. 
  
Studien har bidragit till att ge en förståelse för policyutveckling där flera 
olika policyområden ingår. Tidigare studier av kommunalt policyskapande 
där flera olika policyområden ingår har visat på förekomsten av 
parallellitet i processerna. Bland annat Jacobsson och Palm har visat på en 
parallellitet där policyområden varit helt skilda från varandra. Min 
avhandling visar att policyutvecklingen till viss del präglats av en 
parallellitet, där frågan om drivmedelsbyte under vissa perioder 
hanterades på skilda arenor av olika aktörer. Analysen visar dock att trots 
att parallellitet saknats, har förekomsten av olika åtskilda policyområden 
ständigt kunnat urskiljas. Dessa policyområden – transport, energi och 
miljö – har varit skilda från varandra på grund av deras aktörs-
konstellation, intressen och resurser. Därmed har policyprocesserna 
präglats av traditionella sektorsområden, stuprör. Samtidigt har av-
handlingen visat att dessa stuprör slutligen sammankopplades genom att 
aktörer möttes över gränserna för de olika policyområdena.  
 
Avhandlingen har bidragit till ytterligare kunskap om aktörers olika roller 
i kommunala policyprocesser, i synnerhet avseende policyentreprenörer. 
Analysen har visat hur policyprocesserna präglades av aktörer med olika 
problemdefinitioner och intressen. Analysen visar också att aktörer hade 
skilda möjligheter att påverka processerna då de inte hade samma tillgång 
till resurser att mobilisera. Att fungera som en policyentreprenör i 
processerna, det vill säga att vara en central aktör som sammankopplar 
problem och lösningar samt mobiliserar flera tillgängliga resurser för att 
driva igenom egna intressen, var dock en roll som enbart ett fåtal aktörer 
antog. De policyentreprenörer som urskilts har varit centrala aktörer med 
stort inflytande över kollektivtrafik/energi/miljö i kommunerna. Före-
trädare för intresseorganisationer och enskilda kommunpolitiker har varit 
drivande aktörer, men inte fungerat som policyentreprenörer på det sätt 
som företrädare för energibolag, trafikbolag eller miljönämnder gjort. 
Dessa policyentreprenörer hade, till skillnad från drivande aktörer, en 
väsentlig betydelse för beslutsfattandet. Det kan kontrasteras med 
Rönnbäcks avhandling, där beslutsfattande vid ett tillfälle skedde utan 
policyentreprenör. Enligt Rönnbäck kan detta förklaras bland annat 
genom den fatalistiska policykultur som var rådande i den aktuella 
fallstudien, vilket bidrog till att konkurrerande uppfattningar om målet 
saknades. I min analys har dock beslutsfattande ständigt varit beroende 
av policyentreprenörer. Vidare studier skulle därför ytterligare kunna 
undersöka policyentreprenörers roller i kommunala policyprocesser, bland 
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annat för att analysera deras agerande i konfliktsituationer respektive i 
processer som präglas av konsensus. 
 
Studien har förklarat hur och varför aktörer möts över gränserna för olika 
policyområden. Avhandlingen har således visat att beslutsfattandet i 
policyprocesser där ett flertal olika policyområden ingått varit beroende av 
aktörer som kan sammankoppla dessa med varandra. Policyentreprenörer 
som lyckats driva igenom sina förslag i processerna har agerat som 
gränsgångare som sammankopplat aktörer från olika policyområden. 
Gränsgångarna har därmed initierat samarbeten och nätverk med andra 
resursstarka aktörer för att utarbeta ett gemensamt förslag – förslag där 
policyområdena transport, energi och miljö har sammankopplats. Policy-
entreprenörer som inte fungerade som gränsgångare ”misslyckades” med 
att driva igenom sina förslag eftersom de saknade stöd från resursstarka 
aktörer från andra policyområden som behövdes för att bygga upp en 
samstämmighet kring det egna förslaget. Att sammankoppla de olika 
stuprören var därmed ett sätt för gränsgångarna att skapa 
samstämmighet kring det egna förslaget/intresset. Då processerna berörde 
ett område som kunde relateras till transport-, energi- och miljöpolitik 
krävdes samarbeten som gick över gränserna mellan dessa tre policy-
områden, tvärs över stuprören, för att entreprenörerna skulle kunna driva 
igenom sina förslag och därmed påverka policyutvecklingen. I min studie 
har det varit relevant att studera gränsgångare som rört sig över 
gränserna mellan samtliga tre policyområden. Fortsatt forskning, 
beroende på empiriskt fält, skulle kunna undersöka hur gränsgångare rört 
sig över ett mindre/större antal policyområden. En ytterligare aspekt i 
sådana studier är att studera huruvida även drivande aktörer har 
möjlighet att agera som gränsgångare. Vidare studier skulle därtill kunna 
handla om att ytterligare undersöka hur aktörer på såväl lokal som 
regional och nationell nivå hanterar breda frågor gällande exempelvis 
klimatpolitik, som liksom i min avhandling berör flera policyområden. 
Detta för att skapa en vidare förståelse för och ta lärdom av hur och varför 
aktörer hanterar de utmaningar som går att finna i frågor som präglas av 
möten mellan olika policyområden.  
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SUMMARY 
_____________________________________________________________________ 

Green public transport? 
 
 
 

Introduction 

 
In recent decades, the use of alternative fuels, such as biogas and ethanol, 
has increased in Swedish public transport. With considerable 
responsibility for energy, environmental, and public transport issues, 
municipalities play a key role in the transition to green city buses. 
However, alternative fuels in public transport can be understood as an 
issue involving several policy sectors, i.e., the energy, environment, and 
transport sectors. In the policy processes concerning the transition to 
alternative fuels in public transport, these sectors interact. This means 
that a multitude of actors from the three sectors meet in these processes, 
actors with diverse interests and resources, all striving to influence policy. 
 
This thesis is a process-oriented study of actors and their interests, 
problem definitions, solutions, and resources. Analyzing actors in policy 
processes, I have studied how and why an alternative fuel – biogas – was 
introduced in two municipalities. 
 

Purpose and research questions 

 
This thesis examines how and why policies concerning the introduction of 
alternative fuels in public transport have developed in two municipalities, 
Linköping and Helsingborg. In both municipalities, biogas was introduced 
in city buses after 20–25 years of policy process. This thesis will contribute 
to an understanding of how policy changes and develops in a municipal 
context, and examines how policy is shaped when several policy sectors are 
involved.  
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The research questions are as follows: 
 
How and why were actors driving the policy processes to introduce 
alternative fuels in public transport? 

- What interests, problem definitions, and solutions did actors have 
and what was their significance in the processes? 

- Can driving actors and policy entrepreneurs be discerned in the 
processes? 

- What resources did actors have and mobilize in the processes? 
 
How has policy shaping been affected by the fact that several policy sectors 
are involved? 

- Have policy developed in parallel processes? 
- Have policy entrepreneurs acted as boundary walkers between policy 

sectors in the processes and, if so, how? 
 
The thesis takes a case study approach in examining two municipal policy 
processes. This enables the comparison of similarities, differences, and 
patterns between two municipalities that chose to introduce biogas use in 
public transport. In selecting the municipalities, three criteria were 
important. First, the municipalities should consist of larger cities, i.e., with 
50,000–200,000 inhabitants each, which have more city buses than do 
smaller municipalities. Second, the policy processes in the municipalities 
should have been characterized by an apparent choice between fuels. This 
criterion is reflected by the aim of studying how various actors and 
interests can be discerned in the policy processes. Third, the selected 
municipalities must have chosen to introduce biogas use in city buses. Since 
biogas is locally produced, often by municipal energy companies, the choice 
of this fuel might result in complexity concerning the involved actors.  
 
Two methods were used to collect data: interviews and archival studies. 
Altogether, 35 interviews were conducted with politicians and civil 
servants representing, for example, municipal committees, municipal 
energy companies, and public transport companies. The interviewees were 
selected via snowball sampling in which interviewees continuously 
suggested additional people who might be worth interviewing. In addition, 
documents were collected in the city archives in both municipalities. This 
material consists mainly of documents from the municipal assemblies and 
public transport companies/committees as well as annual reports from 
energy companies. 
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Theoretical perspectives 

 
Several theoretical concepts have been used in analyzing policy processes 
and actors. Policy is defined as “a process of decisions and actions, formed 
by actors from their values and resources”.623 However, policy cannot be 
understood as an analytical tool but as a frame within which the 
remaining concepts can be found. Earlier studies have demonstrated that 
local level policy, in which several policy sectors may be involved, can be 
developed via parallel processes. Since the present study concerns three 
sectors, I have examined whether such parallelism can be discerned in the 
processes and, if so, how this affected policy. I define parallelism as 
situations in the processes in which actors, problem definitions, and 
solutions are handled in different forums at the same time.  
 
A starting point for the theoretical discussion is that actors are central to 
policy formation. I define an actor as an individual connected to a given 
organization. That is, the individual might both represent the organization 
and use it as a resource. To influence policy, actors mobilize resources such 
as networks, knowledge, and economic means to promote their problem 
definitions or solutions in policy processes. Based on their specific 
interests, actors define problems and solutions. However, I have analyzed 
not only what problem definitions and solutions were in focus in the 
processes, but also the perspectives omitted by the problem definitions. 
 
Actors in policy processes can take several roles. Actors who are engaged in 
and mobilize resources to influence policy processes can be broadly 
described as driving actors. Only a few driving actors, however, can become 
policy entrepreneurs. Policy entrepreneurs consist of actors who have (or 
gain) access to a policy process, connect problem definitions with solutions, 
mobilize several resources, and serve as central actors in the process. 
Policy entrepreneurs can also become boundary walkers. In this study, 
boundary walkers are policy entrepreneurs who influence the processes by 
crossing the boundaries of their individual policy sectors. In this case, 
policy entrepreneurs create networks between the energy, environmental, 
and transport sectors in the municipalities. 

                                                 
623 Wihlborg 2000, p 252 
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Results 
 
This section presents the results of the study as they concern: 

• actors, problem definitions, and solutions 
• policy sectors 
• parallelism 
• policy entrepreneurs as boundary walkers 

 

Actors, problems, and solutions in two municipalities, 1976–
2005 
 
In this section, I will discuss and compare, in chronological order, the 
actors, problem definitions, and solutions that have influenced the policy 
processes in the municipalities of Linköping and Helsingborg. The policy 
processes in these municipalities did not start and finish at the same time. 
The Linköping process lasted from 1976 to 1996, while the Helsingborg 
process lasted from 1980 to 2005. In addition, there were periods in both 
municipalities when the processes were inactive.  
 
Local air pollution in focus (1976–1985). Initially, essential differences can 
be discerned between the two policy processes. In Linköping, the process 
started in 1976 when several actors proposed solutions to the problem of 
local air pollution in a specific area. Many actors participated in the 
process, for example, politicians in the municipal assembly, public 
transport company representatives, and actors, such as interest 
organization representatives, outside the municipal organization. In 
particular, actors outside the municipal organization with an interest in 
electric public transport were driving and mobilizing resources such as 
knowledge and networks to promote such solutions. Whereas Linköping’s 
starting point was a “concrete” problem of local air pollution, Helsingborg 
lacked such a specific problem when the process started there in 1980. 
Although actors were promoting alternative fuels, they did not define 
specific problems to which to attach such solutions in the first years of the 
process. As in Linköping, air pollution was discussed in Helsingborg, but 
city buses were not initially seen as the cause. 
 
Diesel buses as an environmentally friendly means of transport questioned 
(1985–1992). In both municipalities, the problem definition changed in the 
second half of the 1980s. The problem was connected to national 
discussions of the environmental impact of diesel buses. Whereas catalytic 
converters had been introduced for personal cars and decreased their 
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environmental impact, diesel buses lacked such technology. Consequently, 
diesel buses legitimacy as an environmentally friendly means of transport 
was questioned. In Helsingborg, the problem was first defined in this way 
by a driving actor outside the municipal organization who was also active 
in Linköping. Another actor, the Environment Committee, called for the 
investigation of “tomorrow’s environmentally adapted public transport in 
Helsingborg”. The Committee was a driving actor in the process, playing a 
cooperative role. In Linköping, this problem was defined by the new CEO 
of the public transport company who connected the definition to a striving 
after increasing the company’s competitiveness. The CEO also connected 
the problem with a solution, biogas, after collaborating with the municipal 
energy company. As a central actor in the policy process in Linköping, the 
CEO was a policy entrepreneur. 
 
Policy entrepreneurs negotiate regarding problem definitions (1992–1994). 
Between 1992 and 1994, the policy process in Linköping was inactive 
because of an ongoing pilot trial of biogas buses. In Helsingborg, on the 
other hand, two actors were negotiating regarding problem definitions and 
solutions. These actors, the municipal energy company and the 
Environment Committee, were competing policy entrepreneurs 
representing different solutions to diverse problems. The Environment 
Committee emphasized ethanol as the solution and had an interest in not 
using fossil fuels. The energy company instead emphasized local 
environmental problems that would better fit their proposed solution, i.e., 
the natural gas they had an interest in selling. As policy entrepreneurs, 
the Committee and the company were both central actors in the process. 
However, the access to mobilizable resources differed between them. The 
energy company possessed several resources, for example, economic means, 
while the Committee lacked such resources with which to influence policy. 
Nevertheless, the Committee had considerable legitimacy concerning 
environmental issues in the municipality – legitimacy that the energy 
company lacked. With the Environment Committee as a driving force, the 
alternative fuel would have to be chosen in line with the municipality’s 
general environmental policy; this in fact blocked the adoption of natural 
gas as a possible solution. 
 
Biogas production as a solution to a waste problem (1994–1996). In 
Helsingborg, a few ethanol and RME buses were introduced in 1996. 
Meanwhile in Linköping, the public transport company had been sold and 
the energy company acquired an important new role in the process. After a 
successful biogas bus pilot trial, the energy company started to investigate 
large-scale biogas production in collaboration with several other actors. In 
this final phase of the Linköping process, the energy company became a 
policy entrepreneur. The company was a central actor and connected a 
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solution, biogas, with a new problem concerning waste. More specifically, 
the energy company presented anaerobic digestion as a solution to the 
waste management problem. The product of the digestion, biogas, was 
therefore presented as a solution to two separate problems, a “new” 
problem concerning waste management and an “old” one concerning local 
air pollution. Making biogas the solution to two problems, the energy 
company blocked the choice of other fuels unless they could provide the 
same two-pronged benefits.  
 
Environmental quality standards as new problem definition (1997–2005). A 
large-scale transition to biogas buses in Linköping was implemented in 
1997. In Helsingborg, discussions of alternative fuels for public transport 
were resumed in 2003. At that time, two sub-processes within the 
Technical Services Committee and the Environment Committee converged. 
In the Environment Committee, the levels of nitrogen dioxide were defined 
as problematic, in accordance with national environmental quality 
standards. At the same time, the Technical Services Committee was 
negotiating with the new Public Transport Authority concerning pro-
curement, emphasizing questions regarding fuels. The two committees 
collaborated to formulate a common problem definition focused on environ-
mental quality standards. In addition, the Environment Committee was 
collaborating with the regional waste company in applying for national 
grants for biogas production. Thus, the policy process concerning 
alternative fuels was connected to several sub-processes concerning 
environmental quality standards, biogas production, and procurement. 
Together, the Environment and Technical Services committees acted as a 
joint policy entrepreneur in collaborating to pursue common interests. 
Resources, mainly networks with actors such as the waste company and 
the Public Transport Authority, were essential to this policy entrepreneur. 
In 2005, biogas and natural gas city buses were implemented in 
Helsingborg.  
 

Energy, environment, and transport as separate policy 
sectors 
 
Alternative fuel in public transport is an issue that can be connected to the 
policy sectors of energy, environment, and transport. In analyzing the 
relevant policy processes in Linköping and Helsingborg, these three policy 
sectors can be discerned. However, I do not regard these sectors as 
consisting of homogenous groups of collaborating actors striving for a 
common goal. Instead, these sectors can be seen as separate categories 
including heterogeneous groups of actors with similar aims and resources. 



Green public transport? 

217 
 

The sectors involved many actors over a long period of time, focusing on 
different problem definitions and solutions.  
 
The transport policy sector mainly included actors connected to public 
transport, such as public transport companies and municipal committees 
responsible for public transport. The principal interest of this policy sector 
was in the development and change of public transport, including attempts 
to reinforce public transport’s image as an environmentally friendly means 
of transport. The sector’s resources consisted of knowledge of public 
transport, as well as networks with other actors. 
 
Actors in this policy sector were initially hesitant towards alternative 
fuels. To implement their “own” solutions, actors responsible for public 
transport therefore transferred discussions of new technology to their 
“own” decision arena. In addition, some actors in the sector questioned the 
framing of the problem definition, in which bus fuels were seen as 
problematic. Instead, these actors had a different systems perspective that 
viewed city buses as a small part of a larger transport system.  
 
The environment policy sector consisted of actors responsible for 
environmental issues, such as Environment Committees and municipal 
executive committees. Interests and problem definitions in this sector were 
directly connected to local and global environmental issues. However, the 
behaviour of actors in the sector differed between the two municipalities. 
In Linköping, environment policy sector actors were not active. In contrast, 
similar actors in Helsingborg were very active and also became policy 
entrepreneurs in the process. In addition, actors from all sectors in both 
municipalities continuously responded to the environment sector. Still, 
resources in this sector were limited and differed from those of other 
sectors. The main resource that could be mobilized by actors such as the 
Environment Committees was knowledge, used, for example, when 
evaluating other actors’ proposals.  
 
The energy policy sector was undoubtedly the most heterogeneous of the 
three sectors. Its actors consisted of the “owners” of energy and waste in 
the municipalities, and of the politicians and interest organization 
representatives who proposed specific fuels as solutions. Interest in the 
policy sector concerned the use and production of specific fuels. The actors 
focused mainly on solutions rather than problems, even though they also 
defined problems that could be attached to “their” fuels. Actors in the 
sector had access to essential resources such as economic means and 
networks. For example, actors such as municipal energy or waste 
companies could invest money and time in developing fuels – which could 
hardly be included in their traditional responsibilities. In the policy 
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processes, these actors had important resources they could mobilize to 
promote the fuel they wanted to sell. However, access to such resources 
varied within the policy sector. The resources a municipal energy company 
can access cannot be compared to those of a single politician, although they 
both may belong to the energy policy sector.  
 

Policy (partly) shaped in parallel processes 
 
According to earlier research, the involvement of several policy sectors in a 
policy process can result in parallelism. In this study, parallelism is 
somewhat discernable. However, the various apparent processes were not 
completely separate from each other. In addition, the connections between 
the various policy sectors and sub-processes were not obvious. For 
example, the environment policy sector was not reflected in a specific sub-
process but instead worked as a horizontal sector integrated into the other 
two.  
 
The parallelism differed between the two policy processes. In the 
Linköping case, policy was largely shaped in parallel processes. To 
integrate the sub-processes with each other, boundary walkers played key 
roles (see below). In the Helsingborg process, in contrast, parallelism was 
lacking. This can be explained by the fact that the investigation of 
“tomorrow’s environmentally adapted public transport” was handled by a 
large group including, among others, representatives of public transport, 
energy, and the environment. Although actors met in a united discussion 
arena, this did not mean that they were collaborating with each other and 
striving for a common goal. The demarcation between the policy sectors 
concerning interests, problem definitions, and solutions was clear. 
 

Policy entrepreneurs as boundary walkers 
 
A starting point of the theoretical framework has been to distinguish 
between “driving actors” and “policy entrepreneurs”. While the studied 
driving actors consisted of a multitude of actors, such as politicians and 
interest organization representatives, only a few policy entrepreneurs were 
found. In addition, policy entrepreneurs consisted of actors with a 
significant influence over of the energy, environment, and public transport 
sectors in the municipalities. A difference between driving actors and 
policy entrepreneurs was that the entrepreneurs were central actors in the 
processes who connected problems with solutions, and at the same time 
had access to important resources to promote them. Policy entrepreneurs 
were crucial actors in shaping policy. 
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Furthermore, several policy entrepreneurs also acted as boundary walkers 
in the policy processes. That is, they initiated collaboration that crossed 
sectoral boundaries to achieve a common goal. The study found that 
boundary walkers were essential in introducing biogas use in city buses. 
They connected the three policy sectors and initiated wide-ranging 
collaboration with actors from the energy, environment, and transport 
policy sectors. With that kind of support, critical economic, practical, and 
environmental factors with biogas could be handled within this 
collaboration. This made biogas an unquestioned and unchallenged 
proposal. In addition, other policy entrepreneurs did not act as boundary 
walkers. These actors never connected the three policy sectors, which 
meant that they did not have a wide range of collaborative actors who 
supported their proposals. Consequently, these policy entrepreneurs did 
not succeed in realizing their interests. 
 

The contribution of the study and future research 

 
This thesis has contributed in three ways. First, the study has helped 
explain policy shaping that involves several sectors. Earlier studies have 
demonstrated that the simultaneous involvement of several policy sectors 
can result in parallelism in the policy process. Even though the process 
developed with parallelism in one municipality, separate policy sectors 
could still be discerned in both municipalities. Policy was largely shaped 
within the traditional sectors, though the energy, environment, and 
transport policy sectors finally interacted when sectoral actors initiated 
collaboration across traditional boundaries. 
 
Second, the thesis has helped advance knowledge of actors’ roles – especially 
regarding policy entrepreneurs – in municipal policy processes. The study 
demonstrates that a few actors were policy entrepreneurs – central actors 
who connected problem definitions with solutions in the processes. 
However, these actors already had a significant influence over the 
energy/environment/public transport policy in the two municipalities. 
Politicians and interest organization representatives were driving actors, 
but never central to the processes. The analysis indicates that policy 
entrepreneurs were essential to decision making, although some policy 
entrepreneurs failed to realize their ideas. Even though policy 
entrepreneurs were central actors in the processes, their roles did not 
guarantee success in influencing policy.  
 
Third, the thesis has explained how and why actors meet across policy 
sector boundaries. Policy shaping that involves several sectors depends on 
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the actors connecting them. Policy entrepreneurs who influenced the choice 
of fuel acted as boundary walkers initiating collaboration that crossed the 
boundaries between the three policy sectors. As it connected all three 
sectors, such wide-ranging collaboration was crucial to the success of 
boundary walkers in influencing policy. In this study, policy entrepreneurs’ 
roles as boundary walkers connecting all three policy sectors proved 
important to analyze. Further research might therefore focus on boundary 
walkers who connect fewer or more sectors involved in various policy 
processes. In addition, analyzing not only policy entrepreneurs but also 
driving actors as potential boundary walkers might be productive. Finally, 
further research could focus on actors in policy processes that, like the 
present one, involve several policy sectors at the local, national, and global 
levels. This could open up new perspectives on actors and actors’ roles in 
policy processes in which several sectors interact. 
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Bilaga: Intervjuguide 
 
INITIERING OCH ALTERNATIV (Hur påbörjades diskussioner om att 
förändra kollektivtrafiken i en mer miljövänlig riktning i kommunen?) 

• Kan du berätta om hur diskussionen om att förändra 
kollektivtrafiken i en mer miljövänlig riktning började? 

• Var? Vem ägde frågan? 
• Vilken aktör? 
• Vilka förslag kom upp? 
• Även andra projekt inom kollektivtrafiken pågick. Fanns en 

miljötanke bakom dem? 
 
PROBLEMKATEGORISERING (Varför inleddes diskussionerna?) 

• Uppfattar du att det fanns något speciellt problem som skulle lösas? 
• Varför var kollektivtrafiken aktuellt som användningsområde för 

alternativa drivmedel? 
 
AKTÖRER OCH DRIVKRAFTER (Vilka aktörer var drivande och varför? 
Vilka hade inflytande över processerna?) 

• Kan du berätta om de aktörer som var med i processerna och på 
vilket sätt de deltog i processerna? Vilka intressen hade aktörerna i 
processerna? 

 
INFÖRANDE AV BIOGAS (Varför biogas?) 

• Det bränsle som sedan infördes i kollektivtrafiken var biogas. Kan 
du berätta om diskussionerna om biogas? 

• Var fördes diskussionerna? 
• Vilken aktör? 
• Uppfattar du att det fanns aktörer som lobbade för biogas? Hur? 

 
AKTÖRER OCH SAMARBETEN 

• Hur var aktörer utanför kommunen, t ex bolag, med i diskussionerna 
om att införa alternativa drivmedel i kollektivtrafiken? 

• Vilka aktörer uppfattar du som drivande i processen? 
• Samarbetskultur? 

 
 
 




