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Abstract
During the last few decades sustainable development has become a frequent topic among 
policy makers. In order to achieve this goal, the local level in the society has been regarded as 
one of the levels where changes towards a more sustainable development must come about. 
To this end, the Swedish state has used different instruments of control to influence its 
municipalities to start these changes. One example is the Local Investment Programme (LIP) 
which supported many different local investment programmes in Swedish municipalities 
between 1998—2002. The municipality of Luleå, where changes of the public transportation 
system were on the political agenda, received in 2000 financial support for a project called 
Public transportation in change. The aim of the project was to create a more attractive public 
transportation system, i.e. bus system, in order to get more people to choose the bus for their 
daily travels. Policy processes are however not always as rational as policy makers might 
think. Instead, they can sometimes be characterized as an incremental process with sudden 
changes. In order to conceptualize such processes, especially agenda-setting and decision 
making, John Kingdon has developed the multiple-streams framework (MS). According to 
this framework the policy process is separated into three streams; problem, policy and 
politics. When a window of opportunity opens, a policy entrepreneur with the right skills and 
institutional position might couple the streams thereby creating a policy change.
   The aim of this study is to describe and analyze the policy process underpinning the public 
transportation in Luleå kommun and explain why the process developed the way it did. The 
purpose is thereby to contribute to the understanding of the problems that are associated with 
local policy making regarding public transportation and sustainable development. Another 
aim is to test whether MS is applicable in a local context. The empirical material is made up 
of documents, interviews with policy makers, material from the local newspapers and a 
survey to the public. 
   It is concluded that the 2002 election to the municipality council was the window of 
opportunity that finally brought about the introduction of a new bus system. The LIP 
programme mainly affected the local process in a positive way. It might even have been 
another reason that the new bus system was realized at this point.  There were some problems 
concerning the institutional arrangement around the LIP programme, which seems to have 
caused a minor delay in the project. The study also indicates that sustainable development at 
the local level is associated with many problems. Rhetorically sustainable development is 
regarded as an important goal, but in reality there are differences about how to view and 
realize the concept. Sustainable development has been described as ecological, economical 
and social sustainability in cooperation or that they can be ranked. It is concluded that 
economical constraints seem to set the conditions in reality. Finally, MS has been found 
useful in a local context as well. MS have weaknesses concerning how it addresses value 
based conflicts and institutional arrangements. While this study deals with those problems, it 
is suggested that more studies should be conducted. 
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1

HÅLLBAR UTVECKLING SOM KOMMUNAL 

ANGELÄGENHET

Under de senaste decennierna har begreppet hållbar utveckling blivit en naturlig del i de 

sammanhang där diskussioner förts om samhälleliga utvecklings- och 

förändringsprojekt och även framtidsfrågor i största allmänhet. Begreppet lanserades i 

rapporten Vår gemensamma framtid, som den så kallade Brundtlandkommissionen (FN:s 

kommission för miljö och utveckling) presenterade 1988. Enligt rapportens innebär  

hållbar utveckling : "att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov" (Vår gemensamma framtid, s. 57). 

Hållbar utveckling kan sägas bestå av tre ömsesidigt beroende delar:

   

1. Ekologisk hållbarhet – hänsyn tas till ekosystemen och deras funktion 

2. Social hållbarhet – hänsyn tas till grundläggande mänskliga rättigheter 

3. Ekonomisk hållbarhet – ekonomisk tillväxt uppnås för att möta behovet 

från nuvarande och kommande generationer. 

    

Dessa delar, som i sig är komplexa system, kan sägas vara kopplade till varandra och 

utgöra delar i ett större system. Hållbar utveckling förutsätter alltså ett slags 

helhetstänkande. Att skapa hållbar utveckling skall ske stegvis eftersom 

förändringsprocessen skall ta hänsyn till: ”dagens teknologi och samhällsorganisation,

naturresurser och av biosfärens förmåga att tåla effekterna av människans olika verksamheter” 

(Vår gemensamma framtid, s. 22). Kommissionen förutsätter dock att det är möjligt att 

samtidigt uppnå hållbar utveckling inom de olika systemen: ”en ny tidsålder med 

ekonomisk tillväxt – en stark tillväxt som är socialt och ekologiskt hållbar” (Vår gemensamma 

framtid, s. 10). Visionen om den hållbara utvecklingen fick sin fortsättning i FN:s 

konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 som resulterade i den s.k. 

Riodeklarationen. Vid konferensen antogs det handlingsprogram för hållbar utveckling 

som fick namnet Agenda 21.  Handlingsprogrammet ger uttryck för en syn som 
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innebär att individer och organisationer på alla samhällsnivåer bör involveras i åtgärder 

som skall främja en hållbar utveckling. Speciellt framhålls vikten av att beslut tas och 

att åtgärder genomförs så nära de berörda som möjligt, vilket är i linje med den s.k. 

subsidiaritetsprincipen.

   Den samhällsnivå där mycket av detta arbete skulle ske var kommunerna. Detta 

ledde till att Sveriges kommuner åtog sig att senast vid årsskiftet 1995/96 påbörja det 

lokala Agenda 21-arbetet, vilket innebar att varje kommun utarbetade en lokal Agenda 

21 för miljöarbetet inom den egna kommunen. En fråga som fått mycket 

uppmärksamhet under senare år är klimatförändringar och hur mänsklig aktivitet 

bidrar till dessa. Detta har resulterat i det s.k. Kyotoprotokollet vars mål är en successiv 

minskning av utsläppen av en rad växthusgaser, däribland koldioxid (CO2).

   År 1998 beslutade regeringen genom förordning att kommuner som genomförde 

åtgärder inom ramen för ett lokalt investeringsprogram (LIP) som syftade till att främja en 

ekologiskt hållbar utveckling kunde erhålla bidrag för detta (Förordning 1998:23 om 

statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i 

samhället). Under åren 1998 till 2002 fördelades 6,2 miljarder kronor inom 

investeringsprogrammet (Berglund & Hanberger, 2003:13). Förhoppningen var från 

statens sida alltså att kommuner skulle få ett incitament till att bidra till hållbar 

utveckling om kostnaderna för detta till en del skulle finansieras av staten. 

   Man kan således konstatera att den nationella miljöpolicyn har genomgått en 

omfattande institutionell förändring under åren sedan Brundtlandkommissionen, 

Riodeklarationen och Kyotoprotokollet. Det manifesteras, förutom i ovan nämnda 

arbete med Agenda 21, även i förändrad miljölagstiftning (Miljöbalken 1998) samt 

riktade statliga program för att stimulera omställningen till hållbara samhället (LIP 

1998-2000). Hållbar utveckling har även blivit ett frekvent tema i olika politiska 

sammanhang och placerat omställningen till det hållbara samhället på den politiska 

agendan. Denna institutionella förändring med ett fokus på den lokala nivån illustreras 

i Figur 1.  
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Globala handlingsprogram med mål 
om ekologisk, ekonomisk och socialt 
hållbar utveckling 

Hållbar utveckling operationaliseras 
nationellt i form av åtgärdspaket för 
att stimulera omställning av lokal-
samhället 

Den lokala politiska processen 

Institutionell 
förändring 

Effekt på hållbar utveckling 

Figur 1: Decentralisering av hållbar utveckling från nationell till kommunal nivå 

I arbetet med hållbar utveckling lyfts alltså kommunerna fram som den nivå i samhället 

där omställningen skall ske. Staten försöker genom olika styrmedel påverka 

kommunerna att genomföra omställningen. Här kan tre olika styrmedel urskiljas: 

reglerande, ekonomiska, eller informativa styrmedel. Reglerande styrmedel innebär 

lagstiftning som stipulerar vad som är tillåtet respektive otillåtet, det finns alltså ett 

inslag av tvång i dessa styrmedel. Ekonomiska styrmedel innebär att staten genom att 

tillföra eller beröva kommunerna resurser försöker påverka deras agerande. Informativa 

styrmedel, slutligen, innebär försök till påverkan genom övertygelse, argumentering, 

plädering, övertalning eller undervisning (Vedung, 1995:2-ff). De styrmedel som 

staten använt för att stimulera hållbar utveckling är i huvudsak av ekonomisk eller 

informativ karaktär. Det finns inget tvingande ansvar utan kommunerna förväntas på 

egen hand utforma lösningar för att uppnå hållbar utveckling.  Bro (2000:13) menar 

att statens intentioner har varit att låta den lokala nivån ta ett stort ansvar: 

Frågorna ska hanteras på en så låg hierarkisk nivå som möjligt och utifrån lokala 
förutsättningar där ett så stort antal medborgare som möjligt ska medverka. Lokala 
politiker och tjänstemän ska upprätta dialoger med olika medborgargrupper för att 
tillsammans finna lösningar. 



4

Denna decentralisering av miljöpolitiska mål äger rum i en tid då lokal anpassning och 

krav på direktdemokrati blir allt starkare. År 1993, då Rio-deklarationen var 

undertecknad och Agenda 21-satsningen inleddes, frågade sig statsvetaren Benny 

Hjern under vilka villkor som denna statliga politik kunde genomföras på den 

kommunalpolitiska nivån och pekade på flera problem: ”Stöder statliga myndigheter, 

politiska partier och påtryckningsgrupper egentligen ens framväxten av lokal 

kompetens på området [...] Dessutom ger den lokala politiska organisationen föga stöd 

för lokal miljöpolitik; den ligger inte precis i kommunalpolitikens mittfåra [...]”. Han 

ställde sig frågan: ”Kan de långtgående internationella och inhemska åtaganden, som 

den svenska staten har ingått på miljöområdet infrias utan ett aktivt politiskt 

ansvarstagande i kommunerna? [...] Jag tror svaret på frågan är nej” (Hjern, 1993:178–

79).

   Att denna institutionella förändring leder till att hållbar utveckling framgångsrikt 

skapas på lokal nivå är alltså inte självklart. Policyskapandet sker under en process då 

problem formuleras, olika policyförslag och alternativ presenteras, policies beslutas för 

att senare implementeras, utvärderas, och återkopplas. Detta är en komplicerad 

process, som vanligtvis kännetecknas av att det bl. a är många inblandade aktörer som 

sannolikt har olika intressen, uppfattningar om problemens karaktär och har olika 

preferenser då det gäller policies. Detta kan i sin tur leda till konflikter där 

maktutövning blir ett sätt för aktörerna att försöka etablera den policy som bäst möter 

deras preferenser (Sabatier, 1999:4). När visionen om hållbar utveckling skall 

konkretiseras i den lokala kontexten kommer det således sannolikt ske i en miljö där 

det finns en mängd frågor och intressen som kommer att förhålla sig olika till den nya 

policyn och de institutionella arrangemang som skall stödja denna. Ett antagande är att 

den nya policyn kommer att leda till förändring av rådande ordning. Detta kan leda till 

förändrade institutionella arrangemang i form av nya regelverk eller styrningsmodeller.  

   Det har också skett förändringar i den offentliga förvaltningen som påverkar 

förutsättningarna att styra. Tidigare rådde ett förvaltningsideal kännetecknat av normer 

om rättssäkerhet, lika behandling, lika standard och byråkratiska regler. Det har skett 

en förskjutning mot ett effektivitetsideal med nya normer såsom flexibilitet, lokal 
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anpassning, decentralisering och målstyrning. Det har även generellt sett ägt rum en 

utveckling av medborgarnas kompetens att delta i samhällslivet, vilket ökat kraven på 

medborgerligt inflytande i olika beslutsprocesser. Samtidigt har ett alltmer tekniskt 

komplicerat samhälle medfört att behovet av specialister har ökat (Amnå, 1993:167–

169). Detta sammantaget innebär att formerna för hur den kommunala 

policyprocessen kan förena demokratisk dialog med effektivitet har förändrats.

   Den politiska beslutsprocessen, liksom de flesta andra beslutsprocesser, påverkas av 

många olika aktörer. Dessa kan, delvis beroende av frågan, vara politiker, politiska 

partier, väljare, intresseorganisationer etc. Speciellt när det gäller den politiska 

beslutsprocessen kräver de demokratiska grundprinciperna att olika intressen ges 

möjlighet att framföra sina åsikter. Detta innebär att kommunikationskanalerna mellan 

politiker och allmän opinion är viktiga i ett demokratiskt system. Kommunikationen 

sker ofta indirekt via olika medier. En fördel med denna ordning är att kostnaderna för 

kommunikation blir låga. Den ur beslutsfattarens synvinkel största nackdelen är att det 

är svårt för politiker att kontrollera att det budskap som skickas ut är detsamma som 

det som de som tar del av budskapet uppfattar. Ett annat och förmodligen större 

problem är att politikerna kan få svårare att känna av vilka frågor som uppfattas som 

betydelsefulla bland medborgarna samt vilken opinion som finns. Givet denna 

komplexa miljö kan man ställa sig frågan hur villkoren för att driva en utveckling mot 

ett hållbart samhälle ser ut på kommunal nivå? För att närmare studera detta har en 

studie av ett av de många projekt som beviljades LIP-medel genomförts. 

1.1 Policyskapande och planering i en lokal kontext  

År 2000 erhöll Luleå kommun LIP-medel för projektet Kollektivtrafik i förändring (KIF).  

Syftet var att förbättra miljön i Luleå tätort genom att skapa en attraktivare 

kollektivtrafik. Här avsågs åtgärder som skulle locka resenärer till kollektivtrafiken 

genom att på olika sätt förenkla resandet samt förkorta restiderna. Lokaltrafiken i Luleå 

tätort bedrivs med buss av Luleå Lokaltrafik AB (LLT) som ägs av Luleå kommun. I 

augusti 1998 presenterades projektets slutrapport Kollektivtrafik i förändring, som pekade 
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ut fyra projektområden där åtgärder behövde sättas in för att man skulle kunna uppnå 

det förväntade målet. Dessa projektområden var:

- Linjenät/hållplatser; målet var att tillskapa ett linjenät/hållplatssystem som 

var anpassat efter kundernas behov avseende linjesträckning och 

komfort på hållplatserna. 

- Terminal; målet var att inrätta en centrumterminal som fungerar som ett 

nav i det nya linjesystemet 

- Trafiksignaler/ busskörfält; målet var att trafiksystemet skulle anpassas så 

att restiden förkortades. Anledningen var att bussarnas stopp vid 

trafiksignaler och korsningar utgjorde en stor del av restiden. 

- Informationssystem; målet var att ge resenären information om såväl 

tidtabeller som övrig information om resmöjligheter med 

kollektivtrafiken.

Projektområdet Terminal blev det mest omdebatterade såväl inom de politiska 

församlingarna som media och bland allmänheten. Projektet syftade till att utarbeta 

och föreslå en lösning för en ny bussterminal för tätortstrafiken i centrala Luleå. Den 

28 april 2003 fattade kommunfullmäktige ett beslut som innebar att det nya 

kollektivtrafiksystemet kunde färdigställas och tas i bruk. Den process som ägde rum 

mellan det att det ursprungliga förslaget formulerades i KIF och fram till beslutet i 

kommunfullmäktige illustrerar de problem som kan uppstå vid lokalt genomförande av 

åtgärder som både kan härledas till lokala och globala miljömål. Projektet väckte ett 

stort allmänt intresse på grund av att det var berörde stora grupper av medborgare i 

Luleå och dess närhet men också för att det inte bara var kollektivtrafikens dåvarande 

kunder som berördes utan även många andra grupper. Det berörde dem som vistades, 

bodde eller hade sin arbetsplats i centrala Luleå, köpmännen som verkade där samt 

människor som kom in till centrum för att handla eller göra andra ärenden. Det var 

således ett projekt som berörde människors vardag. 
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En studie av ett likartat projekt har genomförts av Bent Flyvbjerg (1992). Projekt 

syftade till att utveckla stadskärnan och kollektivtrafiken i den danska staden Aalborg. 

Projektet, som till en början betraktas som en planeringsmässig framgång, blev ett 

misslyckande vad gäller dess genomförande. Flyvbjerg beskriver en process där 

strategiskt agerande aktörer ibland deltar och ibland ställer sig utanför processen och 

byter uppfattning i olika frågor. Han beskriver också hur olika intressen såsom 

näringsidkare mobiliserar motstånd mot projektet varvid alternativa lösningar 

presenteras. Då vissa av delprojekten får större problem och projektet fragmentiseras 

försvåras möjligheterna att koordinera det som helhet. På grund av alla problem läggs 

slutligen projektet ner. Flyvbjerg menar att projektet, som till en början formats av 

rationella och demokratiska överväganden om den bästa lösningen, i realiteten blir en 

maktkamp i Machiavellisk anda (Flyvbjerg, 1992:413–ff, 1998:225–ff). Flyvbjergs 

studie väcker därför många frågor om den lokala policyprocessens utformning och den 

lokala nivåns förmåga att bidra till den nationella omställningen mot en hållbar 

utveckling.

   Att policyprocesser inte alltid är så rationella har även uppmärksammats av John 

Kingdon (1995) som har utvecklat ett analytiskt ramverk om multipla strömmar (MS). 

Ramverket separerar policyprocessen i olika delar där begreppet strömmar används 

som metaforer för problem, policy och politik. Ramverket har bl a använts för att 

analysera processer på nationell nivå (Kingdon 1995; Zahariadis 1996).    

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera policyprocessen rörande 

kollektivtrafiken i Luleå och särskilt hur projektet Kollektivtrafik i förändring utformats. 

Syftet är också att förklara varför projektet fick sin särskilda karaktär. Avsikten är att 

genom att rekonstruera policyprocessen bidra till att skapa en bättre förståelse för de 

problem som är förenade med lokalt policyskapande då det gäller kollektivtrafikens roll 

i och bidrag till en hållbar utveckling. Ett ytterligare syfte är att genom att pröva 

tillämpbarheten av Kingdons ramverk i en lokal kontext generera frågeställningar för 

fortsatt forskning. 
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Följande frågeställningar utgör undersökningens utgångspunkt: 

- Hur har policyprocessen organiserats och drivits då det gäller 

kollektivtrafiken i Luleå och inom vilka institutionella arrangemang har 

policyskapandet ägt rum?  

- Hur kan policyprocessens organisering och förlopp förklaras? Särskilt 

avser studien att diskutera hur frågan om kollektivtrafiken i Luleå 

placerats på den politiska dagordningen samt det beslutsfattande som ägt 

rum inom ramen för policyprocessen. 

- Hur har det nationella LIP-programmet och dess strävan mot en hållbar 

utveckling inkorporerats i policyprocessen och vilken betydelse har det 

haft för genomförandet av projektet Kollektivtrafik i förändring?

- Vilka slutsatser kan slutligen dras, med utgångspunkt i projektet 

Kollektivtrafik i förändring, då det gäller villkoren för att fatta politiska 

beslut om stora och mer genomgripande processer som syftar till en 

hållbar utveckling? 

Ytterligare frågor som kommer att diskuteras är: vilka aktörer som har agerat och hur 

har de agerat för att försöka påverka genomförandet av Kollektivtrafik i förändring? Vilka 

grupperingar har bildats kring de olika förslagen vid olika tillfällen? På vilket sätt har 

massmedia speglat frågan? 

1.3 Metod & material 

I detta avsnitt beskrivs vilka metodologiska överväganden som gjorts för att besvara de 

ställda frågorna. Undersökningen är en fallstudie, som omfattar ett enskilt fall, 

nämligen den policyprocess som ledde till omställningen av kollektivtrafiksystemet i 

Luleå kommun. Generellt är fallstudieansatsen en lämplig strategi ”[…] when the 

investigator has little control over events, and when the focus is on a contemporary 

phenomenon within some real-life context” (Yin, 1994:1). Valet av fall är viktigt för 
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en fallstudie. Fallet skall utgöra ett exempel på ett generellt fenomen som kan 

observeras även i andra sammanhang eller vara avvikande i någon mening (Hague & 

Harrop, 2001:71–72). Föreliggande studie är ett exempel på det tidigare. En vanlig 

invändning mot fallstudieansatsen, och speciellt studier med enskilda fall, är att det inte 

går att dra generella slutsatser utifrån studiens resultat. Syftet med ansatsen är dock att 

göra generaliseringar gentemot teorin och på så sätt bidra till att utveckla och 

generalisera denna, d v s vad som kallas analytisk generalisering (Yin, 1994:10). 

Fallstudieansatsen har vanligtvis en multimetodologisk ansats där flera metoder 

används, vilket leder till insamling en stor mängd material (Hague & Harrop, 2001:72; 

Yin, 1994:8).  Materialet som använts för denna studie är olika typer av litteratur, 

rapporter, dokument, tidningsartiklar, intervjuer samt en enkätundersökning.  

    Hur vet man under vilken tidsperiod som man bör studera ett fall? Här skulle man 

kunna tänka sig åtminstone tre olika alternativ. Det första alternativet skulle vara att 

studera den tidsperiod under vilken projektorganisationen har arbetat med att 

genomföra projektet. Tidsperioden skulle således omfatta tiden från det att projektet 

initierades till dess att en slutredovisning gjordes. En sådan avgränsning skulle dock 

inte ge en rättvisande bild eftersom kollektivtrafikfrågan, vilket jag senare skall visa, har 

bedrivits inom ramen för flera olika projekt, som även om de ligger nära varandra i 

tiden, egentligen är separata projekt.

   Det andra alternativet skulle vara att studera den tidsperiod under vilken 

kollektivtrafikfrågan har varit aktuell. Inte heller detta perspektiv är lämpligt. 

Anledningen till detta är att ur planeringshänseende är frågan alltid mer eller mindre 

aktuell. I takt med att en stad eller ett samhälle utvecklas och människors resvanor 

förändras finns det alltid ett behov av att utreda hur kollektivtrafiken skall utformas för 

att i så hög grad som möjligt möta de behov som ställs på den. Eftersom frågan varit 

aktuell, åtminstone för kommunens planerare och bussbolaget LLT, sedan 1970-talet 

är det dock viktigt med en sådan tillbakablick eftersom det ger möjlighet att förstå 

kollektivtrafikfrågan i ett större perspektiv.
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Det tredje alternativet, vilket tillämpas här, innebär att forskaren gör en tillbakablick 

över den tid under vilken frågan, d v s kollektivtrafiken, har varit en del i ett större 

sammanhang där målet varit att uppnå samhällelig nytta. Denna rapport handlar alltså 

främst om vad som hände under det sena 1990-talet och de första åren av 2000-talet. 

Med samhällelig nytta avses här de strävanden att uppnå en mer hållbar utveckling som 

både globalt, nationellt och lokalt blivit en allt viktigare fråga på den politiska agendan 

under de senaste 15 åren. Åtgärder för att skapa en växande kollektivtrafik nämns idag 

som en faktor som skall kunna bidra till att minska luftutsläpp orsakade av förbränning 

av fossila bränslen. Det finns även miljöproblem av mer lokal karaktär som skulle 

kunna lindras med ett ökat nyttjande av kollektivtrafik. Dessa miljöproblem är 

framförallt trängsel och bullerbelastning i tätbebyggda områden. Kollektivtrafiken kan 

även bidra till såväl ekonomisk som social hållbarhet, t ex genom att resor blir möjliga 

även om man inte har tillgång till egen bil.      

   Hur kan man då studera medborgarnas engagemang och förståelse av ett projekt? 

Här har bedömningen gjorts att en undersökning riktad mot medborgarna i form av 

en enkätundersökning skulle ge den bästa bilden av medborgarnas uppfattningar och 

upplevelser. En enkät har därför skickats ut till 1 000 Luleåbor våren 2004. Antalet 

svar som ingår i denna studie är 370. Urvalet var ett stratifierat slumpmässigt urval, där 

stratifieringen tagit hänsyn till kön, åldersgrupp och bostadsområde. En bortfallsanalys 

har visat att kvinnor, personer över 45 år och boende längre från centrum är något 

överrepresenterade bland de svarande (se Bilaga 1). Detta förfarande skapar dock 

tolkningsproblem som man måste vara medveten om. Det första problemet är en 

konsekvens av att det vid tidpunkten för enkäten hade förflutit en tid sedan projektet 

var aktuellt i debatten och den politiska beslutsprocessen. Det finns därför alltid en risk 

att de berörda gör en efterhandskonstruktion av sin uppfattning vid ett specifikt 

tillfälle, speciellt som det handlar om en politisk process som pågått under flera år. Då 

projektet i stort är genomfört och då man upplevt projektets resultat kan man ha fått 

en annan uppfattning. Ett annat tolkningsproblem är relaterat till att de frågor som 

ställs berör uppfattningar om förhållandevis abstrakta ting. Det finns två sätt att 

handskas med detta problem. För det första kan jag själv operationalisera dessa 
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fenomen genom att jag formulerar konkreta frågor. Detta innebär att min 

operationalisering kommer att påverka graden av validitet i undersökningen. Den 

andra vägen innebär att jag ställer frågor av mer abstrakt karaktär och därigenom 

kommer respondentens egna tolkningar påverka svaren i större utsträckning. Vid 

formulerandet av frågorna har jag utgått från båda dessa synsätt. För att få ett så bra 

underlag som möjligt då det gäller analys av medborgarnas uppfattning och förståelse 

har jag dessutom använt mig av det material som samlats in vid de 

resvaneundersökningar och opinionsmätningar, som producerats av LLT eller på 

uppdrag av de olika projektgrupper som har verkat.

   Eftersom jag dessutom utgår från att massmedia har en betydande roll då det gäller 

att skapa opinion och förmedla information som sedan tolkas och bearbetas av 

medborgarna har en grundlig genomgång genomförts av massmediebevakningen av 

kollektivtrafikfrågan under den aktuella perioden genomförts. Genomgången bygger 

på publicerat material i de två länstäckande morgontidningarna Norrbottens-Kuriren 

(N-K) och Norrländska socialdemokraterna (NSD). Pressens sätt, att som aktiv aktör 

spegla en fråga, görs på ledarsidan som anger tidningens ståndpunkt i frågan. Det sker 

dessutom i artiklar och notiser samt utomredaktionella texter såsom insändare och 

debattartiklar som även de är opinionsbildande. I kapitel 6 presenteras en 

innehållsanalys baserad på samtliga ledare, artiklar, insändare m.m. i ämnet under 

perioden augusti 1998 – april 2003. Insamlandet och analysen av materialet beskrivs i 

Bilaga 2.

   Som tidigare nämnts har frågan om kollektivtrafikens utformning en lång politisk 

historia. Därför kommer jag inledningsvis och i övergripande drag rekonstruera 

förloppet. Denna rekonstruktion bygger på de officiella handlingar som berör 

projektet. Dessa innefattar protokoll från kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen 

(KS), protokoll från projektets styr- och arbetsgrupper, projektbeskrivningar och 

projektslutrapporter, remissvar, skrivelser från allmänheten, övriga officiella dokument 

samt kommunala utredningar och konsekvensbeskrivningar. Materialet kan generellt 

antas ha god tillförlitlighet. De handlingar där tillförlitligheten kan ha brister är 

protokollen från styr- och arbetsgrupperna. De saknar exempelvis en tydlig verifiering, 
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av t ex en justeringsman, vilket innebär att det kan vara så att protokollen inte återger 

beslut och annat som avhandlats vid mötena på ett korrekt sätt. Under studien har 

dock inget framkommit som tyder på att så är fallet.

   När förloppet rekonstruerats blir det dags att försöka förstå varför frågan utvecklats 

såsom den har gjort. Denna analys grundas sig på intervjuer med politiker, beredande 

tjänstemän samt övriga aktörer som varit involverade i processen. Dessa utgörs av dem 

som ingått i styrgruppen för kollektivtrafikprojektet, samordnaren för Luleå kommuns 

LIP-program, trafikinformatörer i delprojektet Färdas väl, företrädare för Luleå & Co 

samt kommunalpolitiker. Intervjufrågorna framgår av Bilaga 3. Vid valet av 

intervjupersoner har ett antal begränsningar gjorts. Dels är bara vid tidpunkten för 

intervjuerna yrkes- eller politiskt aktiva personer intervjuade. Någon person har under 

projektets gång lämnat sina uppdrag och endast dem som vid intervjutillfället hade 

relaterade uppdrag ingår i intervjuunderlaget. Bedömningen har varit att ytterligare 

intervjuer inte skulle ha tillfört ytterligare till helheten. Då det gäller 

kommunalpolitiker har ambitionen varit att intervjua företrädare för de partier som 

varit mest aktiva i processen med kollektivtrafikförändring och som haft plats i 

kommunfullmäktige under mandatperioden 1998-2002. Bedömningen av aktivitet har 

baserats på materialet från lokalpressen och övriga handlingar angående projektet. Då 

det gäller val av företrädare har det varit gruppledare eller annan partiföreträdare som 

bedömts vara insatt i projektet. Företrädare för ett parti avböjde medverkan p g a 

tidsskäl. Det tolkningsproblem som nämnts angående enkäterna föreligger också då det 

gäller intervjuer. När intervjuer sker i efterhand då resultatet av de processer som 

studeras redan är kända finns risken att intervjupersonerna gör 

efterhandskonstruktioner av hur och varför de agerade eller uttalade sig som de gjorde 

vid en tidigare tidpunkt. Detta problem kan till en del dock hanteras eftersom vissa av 

utsagorna kan jämföras mot de protokoll och det tidningsmaterial som används i 

studien.
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1.4 Disposition

Studien är indelad i totalt nio kapitel. Kapitel ett har inledningsvis diskuterat det 

problem som studien avser belysa. Därefter har studiens syfte, frågeställningar och 

metod presenterats. Kapitel två och tre innehåller en genomgång av studiens teoretiska 

utgångspunkter. Kapitlen fyra till och med åtta utgörs av det empiriska material som 

insamlats för att besvara studiens frågeställningar. I kapitel nio diskuteras de slutsatser 

som kan dras av studien.     
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2

Makt, policy och policykulturer 

Studien handlar alltså om de politiska processer som leder till beslut om hur det 

offentliga fysiska rummet i en stadskärna skall användas. Det offentliga rummet kan 

beskrivas som en gemensam resurspool i den mening att alla har tillträde dit och den 

enes närvaro begränsar den andres möjligheter till närvaro vid samma tidpunkt. Detta 

kan leda till en kamp om användandet av rummet för olika ändamål.  Å ena sidan finns 

målet att skapa en stadskärna med en ren och säker miljö och å andra sidan finns krav 

på framkomlighet och tillgänglighet. I den moderna staden handlar detta om hur 

trafiken, och i synnerhet biltrafiken, skall hanteras. Även den del av det offentliga 

rummet som utgörs av vägar kan ses som en gemensam resurspool (Gutscher, 2000:2–

3). Vägarna kan byggas ut och på så sätt ökar den gemensamma resursen, men då ökar 

sannolikheten att det uppstår konflikter med dem som istället vill använda det 

offentliga rummet för andra ändamål. Policyprocesser som skall hantera denna typ av 

frågor innehåller därför ofta konflikter och olika former av maktutövning. Därför 

kommer härnäst några olika perspektiv på hur makt kan utövas över policyprocessen 

att diskuteras. Därefter diskuteras olika sätt att se på policyprocessen och förstå att hur 

den går till. 

2.1 Maktperspektiv 

Makt är ett centralt begrepp inom samhällsforskningen och som för många andra 

abstrakta begrepp gäller att det finns många olika definitioner av begreppet. Petersson 

(1991) ser makt som ett tredimensionellt begrepp, maktens s k tre ansikten vilka 

samtliga avser den politiska makten. Maktens första dimension är den synliga makten i 

form av institutionella beslutsprocesser i valda församlingar såsom bl a 

kommunfullmäktige. Denna maktutövning kan, åtminstone i ett kort tidsperspektiv, 

ske i enlighet eller i strid med medborgarnas önskningar. I ett längre tidsperspektiv 

torde maktutövning i strid med dessa få återverkningar på själva maktutövningen 

genom att t ex makthavarna förlorar följande allmänna val. Maktens andra dimension 
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handlar om makten över den politiska dagordningen, d v s vilka frågor som skall bli 

föremål för behandling inom ramen för maktens första dimension. Det är inte alla 

frågor som blir föremål för politisk behandling och att frågor blir avförda från 

dagordningen bör beaktas i en studie av beslutsprocessen. Anledningen är att vi inte 

kan förstå en process genom att endast studera den första dimensionen. Den andra 

dimensionen föregår den första då den handlar om när och hur ett problem blir synligt 

och om det finns en aktör som framgångsrikt kan föra in den på den politiska 

dagordningen. Maktens tredje dimension handlar om makten över medvetandet och de 

tankeprocesser som ligger till grund för vår verklighetsuppfattning, hur vi uppfattar 

aktörer och politiska frågor och därigenom bildar oss vår uppfattning i sakfrågor 

(Petersson, 1991:7; Strömbäck, 2000:53-ff). Den som kan utöva makt enligt den tredje 

dimensionen kan alltså utifrån sina intressen försöka påverka hur ett visst fenomen 

problematiseras. Att ha förmåga att påverka hur en fråga uppfattas och problematiseras, 

d v s makten över tanken, är av stor betydelse då det gäller få igenom de beslut man 

önskar.

2.2 Policyprocessen 

Policy kan definieras som en programförklaring och åtgärder som vidtas för att 

förverkliga programmet (Premfors, 1989:9). Enligt denna definition torde det vara 

möjligt att avgränsa en viss policy så att det går att säga vad som är respektive vad som 

inte är en del av policyn. Vidare medför denna definition att policy är något som 

reglerar framtida handlingar och det är därmed policyns innehåll som står i fokus. I 

denna studie är dock inte policyns innehåll det väsentliga utan snarare de processer 

som har lett fram till olika policybeslut. Till skillnad mot Premfors definierar Stimson, 

Mackuen & Eriksson (1995:543) istället policy som en diversifierad uppsättning 

handlingar utförda av folkvalda och tjänstemän. Enligt denna definition är det svårare 

att se vad som är en del av policyn och det är kanske denna otydlighet som ger 

utrymme för kamp om hur olika policyförslag skall förstås. Bogason (1987:291) menar 

att policies måste förstås utifrån syftet med den och vilka nyttigheter som den tänks 

skapa eller förändra, de kan alltså ses som kontextbundna.  
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En del policyförslag kan påverka alla medborgare och andra berör endast en begränsad 

grupp. En policydefinition måste alltså ta hänsyn till att processen är kopplad till en 

fråga, till vissa idéer eller problem inom ett avgränsat område. I en sådan process 

medverkar dessutom aktörer som agerar på olika sätt för att försöka påverka policyn i 

någon riktning. Riktningen och förmågan att påverka policyn beror bl a på 

värderingar hos aktören och vilka resurser denne förfogar över. Policy handlar dock 

inte bara om innehåll utan också om de regler som styr policyprocessen. Policy kan ses 

som ”ett antal idéer och försök att skapa institutionella arrangemang för att förverkliga 

dem” (Hjern i Carlsson, 1993:28). Wihlborg fångar upp de olika aspekterna i den 

definition som även används i denna studie. Med policy avses här ”En samling beslut 

och handlingar i en fråga som formas i processer av aktörer utifrån deras värderingar 

och resurser” (Wihlborg, 2000:18).

   Policy kan studeras från olika utgångspunkter där rationalism och inkrementalism 

kan sägas utgöra ytterligheterna. Det rationella idealet kan sägas vara mer inriktat på 

teknisk rationalitet, d v s anvisandet av lämpliga medel för att nå specifika mål och 

ekonomiska resultat, t ex användandet av resurser på effektivaste sätt. Enligt det 

rationella synsättet skulle policyprocessen inledas med formulerandet av tydliga mål 

som man önskar uppnå. Därefter skulle olika alternativ att uppfylla målen utredas och 

jämföras sinsemellan. Slutligen skulle man välja det alternativ som uppfyllde målen till 

lägst kostnad (Kingdon, 1995:78; Lindblom, 1959:79; Nyström, 2003:80). 

Föreställningen, som beskrivs som mer fokuserad på resultat av en policyprocess, 

brukar kritiseras för att vara: 

För begränsad – beaktar inte olika politiska variabler i tillräcklig utsträckning 
Utopisk – bortser från oförutsedda konsekvenser 
Värdebiased – normativ om rationalitet 
För snäv syn på begrepp – mål och medel, fakta och värderingar 
Opraktisk, dyr – hur hitta det objektivt bästa (Smith & May, 1993:197–ff) 

Eftersom denna studie är fokuserad till det som äger rum inom ramen för den politiska 

processen är den kritik som tas upp under punkt ett och fyra av den karaktären att jag 
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har sökt andra verktyg för att bättre förstå de processer skapar policy (se Figur 1 i 

kapitel 1). Enligt ett rent inkrementellt synsätt är policyprocessen en process under 

långsam utveckling och där viljan att behålla policyn oförändrad är betydande.

   Det inkrementella synsättet, som kan beskrivas som mer processinriktat, har en 

annan utgångspunkt där man ser policyprocessen som en process präglad av: 

liten teoretisk förankring i policyskapandet 
att policyskaparna utgår ifrån vad de tycker är mest angeläget och som ligger så 
nära status quo som möjligt 
att man med bristande information och teoretisk förståelse gör så lite som 
möjligt för att konsekvenserna skall kunna kontrolleras 
att resultatet endast blir marginella policyförändringar 
att policyskapande är en process med politisk och social interaktion 
(förhandling, köpslående) mellan aktörer med olika intressen 
att policyskapande inte är en funktion av sammanhängande överordnande mål 
(Gregory, 1993:213–ff). 

Offentligt policyskapande måste förstås som en politisk process, snarare än en 

problemlösningsprocess. Man startar inte från noll utan den policyprocess som inleds 

berörs och kopplas samman med befintlig policy. Därför kan man anta att processen 

endast leder till mindre/marginalförändringar eftersom endast ett begränsat antal 

alternativ och konsekvenser kommer att studeras. Lindblom har beskrivit detta som 

policyskapande präglat av ”Muddling through” där ingen har monopol på sanning, 

analys eller information (Lindblom, 1959:82; Asplund, 1997:28). En central fråga blir 

här vem som skapar policy?

Det är visserligen sannolikt att politiska processer ofta kännetecknas av stabilitet och 

inkrementalism, men ibland sker stora avsteg från det rådande. Detta har bl a 

uppmärksammats av Kingdon (1995), som utifrån observationen att det ibland sker 

stora policyförändringar, formulerat modellen om policyskapande inom multipla

strömmar (MS). Kingdon, vars modell presenteras närmare i kapitel 3, bygger sin 

modell på garbage can-modellen presenterad av Cohen, March & Olsen (1972) .
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Garbage can-modellen stipulerar att beslutsprocessen äger rum inom vad Cohen, 

March & Olsen kallar organiserade anarkier. De menar att beslutsprocessen kan förstås på 

följande sätt: 

To understand processes within organizations, one can view a choice opportunity as a 
garbage can into which various kinds of problems and solutions are dumped by 
participants as they are generated. The mix of garbage in a single can depends on the mix 
of cans available, on the labels attached to the alternative cans, on what garbage is 
currently being produced, and on the speed with which garbage is collected and 
removed from the scene (Cohen, March & Olsen, 1972:2). 

Organiserade anarkier är organisationer där beslutsprocessen präglas av oklarheter 

rörande processens genomförande. Oklarheterna kan sägas vara av tre olika slag. Dessa 

är (1) oklarhet om vilka som är med och påverkar beslutsprocessen, (2) oklara 

preferenser och (3) oklar beslutsteknik. För det första kan deltagarna i beslutsprocessen 

skifta, speciellt under långa processer. Såväl politiker som tjänstemän kan tillkomma 

eller lämna processen, men även övriga aktörers deltagande kan skifta under processen. 

Det kan handla om individer eller olika intressegrupper, som på olika sätt blir berörda 

eller engagerar sig i av policyförslag och försöker påverka beslut utifrån sina intressen. 

För det andra äger ofta en beslutsprocess rum under viss tidsbrist. Det innebär att det 

sällan finns fullständig information eller någon helhetssyn på förslag och dess 

konsekvenser. En avsaknad av helhetssyn innebär att beslutsfattarna inte har haft 

möjlighet att formulera tydliga mål och preferenser innan beslut fattas. Oklara 

preferenser hos beslutsfattarna medför att beslut fattas på otydliga grunder och istället 

försöker lösa de problem som är mest påtagliga vid det ögonblicket. För det tredje råder 

oklarhet om beslutsteknik, d v s om hur och vilka som skall agera för att resultat skall 

kunna nås. Det kan handla om att aktörer saknar kunskap om hur de involveras och 

hur deras insats ingår i den övergripande beslutsprocessen. Oklarheter som kan 

förekomma kan också handla om inom vems ansvarsområde som en viss fråga skall 

hanteras eller om gränsdragning mellan politikers och tjänstemäns ansvar och funktion 

(Cohen, March & Olsen, 1972:1). Under sådana villkor blir problemformulering svårt, 

man vet inte vad problemet är, det är vagt och kan förändras under processens gång. 

Detta innebär att det blir svårt att avgöra vilken information som är relevant att 
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använda sig av (Zahariadis, 1999:75). Utmaningen blir inte att lösa problem utifrån 

perfekt information utan att nyttja den information man har för att försöka bringa 

klarhet i en svårtolkad situation. I en strävan att använda den knappa tiden på ett 

effektivt sätt fokuserar aktörerna inte på det fenomen eller den fråga de vill arbeta med 

utan vänder sig emot de mängder av problem som de ställs inför (ibid.). En politiker 

som vill driva frågor om ett visst område kan hamna i en situation där frågan i debatten 

omdefinierats till att handla om andra saker. Politikerns tid kommer då att gå åt till att 

hantera den nya situationen.   

   I policyprocesser som kännetecknas av politisk konflikt om problemdefinition är en 

strategi som aktörer försöker använda att definiera problemet på ett sådant sätt som 

gynnar deras intressen. Man kan anta att hur aktörer ser på problem och polices för att 

hantera dessa problem påverkas av deras värderingar. Detta diskuteras i nästa avsnitt.

2.3 Policykultur – en idealtypsmodell för att studera policyprocessen 

För att studera och analysera olika värderingar som ligger till grund för handlande 

kommer olika idealtyper att användas. Anledningen till detta är att enbart MS, som 

kommer att beskrivas i nästa kapitel, inte tar särskilt stor hänsyn till olika 

värderingsgrunder och deras betydelse för policyprocesser. Då idealtyper används är 

det viktigt att notera att de är analytiska verktyg som bidrar till att bringa ordning i det 

empriska materialet, men de beskriver inte verkligheten och man skall heller inte 

förvänta sig att finna renodlade idealtyper i verkligheten (Bergström & Boréus, 

2000:158,170).  

   Hendriks (1999) har, med utgångspunkt i antropologen Mary Douglas teori om 

kulturell bias, utvecklat ett antal kulturella idealtyper och hur olika kulturer betraktar 

användningen av det offentliga rummet, med avseende på värderingar, upplevda 

problem och förslag till lösningar. Idealtyperna benämns den individualistiska, den 

hierarkiska och den egalitära1. Typerna skiljer sig åt i två hänseenden. För det första efter 

i vilken grad människor anser sig integrerade i olika grupper och hur de därigenom ser 

1 Det finns en fjärde fatalistisk policykultur som dock används i denna studie. Anledningen är att det enligt denna idealtyp 
är någon mening i att försöka påverka en poliycprocess.
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på sin omgivning och för det andra i vilken grad ens handlingar är styrda av regler och 

normer utanför den egna kontrollen (Thompson, 1990:5–6; Hendriks, 1999:37–38).    

   Hendriks (1994:51-52) menar att vi kan tala om olika policykulturer då vill försöka 

förstå hur problem definieras och vilka policyförslag som presenteras. Policykultur är 

här de värderingar, normer och övertygelser som policyaktörer […] har i en specifik 

policyfråga (Hendriks, 1999:68). Dessa anses har betydelse för policyprocessen. 

Thompson & Wildavsky menar att: 

Policy making is social process in which part of the information about the outside world 
is put to one side as irrelevant while another part is noted as negative (as a problem) or as 
positive (as a solution). This process of keeping out, rejecting and selecting information is 
strongly directed by cultural factors (Thompson & Wildavsky i Hendriks, 1999:44). 

Den individualistiska policykulturens grundvärderingar är den individuella friheten och 

mobiliteten. I denna frihet ingår exempelvis att själv kunna välja färdsätt, hastighet, 

tidpunkt för resa, färdväg etc. Denna frihet tillgodoses antagligen bäst av bilen som 

färdmedel. Kollektivtrafik är dess raka motsats eftersom resenären styrs av en fastställd 

tidtabell, resväg och resen sker tillsammans med andra människor o s v. En 

problemdefinition utifrån individualistiska grundvärderingar tar sin utgångspunkt i att 

det föreligger begränsningar av den individuella friheten i och med att användning av 

bilen försvåras och mobiliteten begränsas, såsom är fallet vid t ex trafikstockningar. 

Policyförslag som uppfattas inskränka på möjligheten att använda bilen möter därför 

sannolikt motstånd från dem som bär sådana grundvärderingar. 

   Trafikens miljöpåverkan är däremot inte nödvändigtvis ett problem förrän 

miljöeffekterna börjar inkräkta på den individuella friheten. Ett policyförslag skulle 

bygga på en fri marknadslösning snarare än reglering och rikta sig mot utbudssidan före 

efterfrågesidan. Ett sätt att öka utbudet är att utöka den knappa resursen trafikutrymme 

och helt enkelt bygga mer vägar. Offentligt finansierade vägar innebär att kostnaderna 

för trafiken sprids på många. Vill man istället att den enskilde skall stå för en större del 

av kostnaderna för sin bilkörning kan ett förslag istället innebära att man inför avgifter 

som är kopplade till en enskildes användning av trafiknätet såsom vägtullar.   
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Enligt den egalitära policykulturens grundvärderingar skall det offentliga rummet vara 

tillgängligt för alla oavsett man är biltrafikant, cyklist, fotgängare eller nyttjare av 

kollektivtrafik. Problemet, enligt det egalitära synsättet, är att samhället i stor 

utsträckning byggts upp utifrån privatbilismens behov. Detta har bl a inneburit att 

trafiksystemet fått ta en alltför stor del av det fysiska rummet i anspråk på bekostnad av 

alternativa användningsområden. Vägtrafiken har dessutom bidragit till olika typer av 

miljöproblem. Egalistens policyförslag skulle således innebära olika åtgärder för att 

begränsa biltrafiken. Exempel skulle kunna vara åtgärder såsom att försöka öka 

miljömedvetenheten hos medborgare eller åtgärder för att försvåra användningen av 

bilen.

   Den hierarkiska policykulturen har inte de grundvärderingar av politisk karaktär som 

finns inom de individualistiska och egalitära policykulturerna. Kännetecknande är 

istället en stor tilltro till teknik för att lösa olika problemsituationer. Genom att bevaka 

och ha kontroll över trafiken skulle således ordning i systemet upprätthållas. En ökad 

trafik som skapar obalans i systemet är initialt inget problem. Enligt den hierarkiska 

policykulturen kan trafikökningen mötas med utbyggd infrastruktur eller andra 

lösningar av teknisk karaktär och i och med detta hantera den ökade trafikvolymen. 

Först då dessa lösningar är uttömda eller inte anses genomförbara börjar trafiken att 

uppfattas som ett problem varvid olika sätt att minska biltrafiken blir viktiga för att 

återställa balansen i systemet. 

   I denna studie antas att det i policyprocessen oftast deltar aktörer från olika 

policykulturer. Aktörerna kan sägas utgöra en policygemenskap och denna kan i 

princip vara allt mellan en monokulturell hegemoni till en multikulturell pluralism 

(Hendriks, 1994:51). Thompson, Ellis & Wildavsky (1990:96) menar dock att alla 

processer till viss del måste vara kulturellt pluralistiska för att vara framgångsrika.

   I denna studie antas att de olika värderingsmönster, som kännetecknar de olika 

idealtyperna, kan medföra skillnader i aktörernas syn på vad hållbar utveckling är. Den 

egalitära policykulturen är sannolikt den som mest överensstämmer med ett synsätt där 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet jämställs och tillskrivs lika stort värde. Som 
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motpol står återigen den individualistiska policykulturen där nyttan av den egna 

friheten sätts främst.

   Hur kan vi då förstå de policyprocesser, som fokuseras i denna studie? Detta är temat 

för nästa kapitel. 
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3

POLICYPROCESSEN SOM MULTIPLA STRÖMMAR 

Som påpekats bygger Kingdons (1995) syn på policyförändring på garbage can-

modellen varvid han betonar tre separata processer eller strömmar genom det politiska 

systemet; problem, policies och politik, som förklarar varför vissa frågor får 

uppmärksamhet medan andra blir negligerade (Kingdon, 1995:16). Föreställningen är 

att dessa strömmar vid vissa tidpunkter kan länkas samman av s.k. policyentreprenörer.

När de tre strömmarna knyts samman ökar sannolikheten att en fråga förs upp på 

agendan eller att policyförändring sker (Kingdon, 1995:87). 

   Enligt ramverket inleds policyskapandet med att vissa frågor eller problem hamnar 

på den politiska agendan, vilket medför att aktörer, politiker, tjänstemän och övriga, 

kommer att rikta uppmärksamhet mot dessa. Det är dock inte alla frågor som når den 

politiska agendan trots att de kan tyckas vara angelägna i samhället. Två faktorer kan 

förklara varför vissa frågor når den politiska agendan och andra inte, nämligen de 

aktörer som är aktiva och de processer under vilka agendan fastställs (Kingdon, 

1995:15). Aktiva aktörer kan vara politiker och tjänstemän men även media, 

intressegrupper och medborgarna. Aktörerna kan agera på olika sätt för att antingen 

försöka föra upp eller förhindra att ett ämne når den politiska agendan.  

   MS avser förklara policyskapandet och stipulerar att policybeslut sker under 

tvetydighet samt att valet av policyalternativ är beroende av vid vilken tidpunkt 

policyn skapas. MS verkar på systemnivå och inkorporerar hela systemet eller enskilda 

beslut som analysenhet. Till skillnad från Eastons modell över politiska system 

fokuserar MS på de processer som transformerar input till output, d v s 

beslutssituationen som äger rum i ”den svarta lådan”. Enligt MS är det politiska 

systemet komplext och i ständig förändring, vilket gör det svårt att förutse hur 

systemet kommer att hantera en viss fråga (Zahariadis, 1999:73–ff). 

   MS behandlar alltså policyskapande under tillstånd av tvetydighet. Tvetydighet 

definieras som ”ett tillstånd där det finns många sätt att se på samma omständigheter 

eller fenomen” (Feldman i Zahariadis, 1999:74). Mer konkret handlar det om att det 
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finns många olika sätt att se på ett fenomen eller fråga. Detta skall inte förväxlas med 

osäkerhet som kan minskas med ökad information. Mängden av information påverkar 

inte tvetydigheten eftersom det inte hjälper oss att fastställa om en viss fråga handlar 

om utbildning, miljö eller politik. Nedan följer en beskrivning av de tre strömmar som 

Kingdon identifierar. 

3.1 Problemströmmen  

Inom den första strömmen, problem, är den principiellt intressanta frågan: Varför får 

vissa problem uppmärksamhet och andra inte? Det beror enligt Kingdon på hur olika 

förhållanden blir kända för beslutsfattare och hur dessa förhållanden kan definieras som 

problem. Det finns tre anledningar till att detta kan ske. För det första kan olika 

indikatorer visa att ett visst tillstånd inte är önskvärt. Det sker en kontinuerlig 

övervakning på en mängd områden i samhället vilket producerar många olika typer av 

mätdata. Det kan t ex vara luftmätningar som visar att halterna av vissa ämnen 

överstiger riktvärden eller att mängden dödade och skadade i trafiken överstiger 

uppsatta mål. För det andra kan dramatiska händelser som en naturkatastrof eller stor 

olycka leda till att ett visst problem får uppmärksamhet. Ibland kan indikatorer visa att 

det finns ett problem i samhället, men det är först då detta förstärks i och med en 

specifik händelse som insikten om problemet blir tydlig. För det tredje kan det komma 

feedback på hur en befintlig policy fungerar. Det kan t ex handla om olika program 

som inte fungerar som planerat, nya problem som uppstått till följd av en tidigare 

policyimplementering o s v. Feedback kan nå policyskaparna t ex i form av 

övervakning, utvärderingar som initierats eller medborgarnas reaktioner på policyn 

(Kingdon, 1995:90–103).

   Huruvida en problemformulering sker utifrån någon av ovanstående anledningar är 

inte givet. Om ett visst tillstånd ses som ett problem eller inte beror som tidigare 

nämnts på värderingar, ideologisk övertygelse etc. (Zahariadis, 1999:74). Om det inte 

råder överensstämmelse mellan det observerade tillståndet och det ideala tillståndet 

utifrån ens värderingar uppfattar man det som att det finns ett problem som behöver 

uppmärksammas (Kingdon, 1995:110). Med utgångspunkt i de policykulturer som 
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diskuterats i avsnitt 2.3 kan vi tänka oss att exempelvis utsläpp från biltrafik bland vissa 

kan betraktas som ett miljöproblem samtidigt som andra skulle vara mer emot förslag 

som innebar begränsningar av biltrafiken då de menar att sådana åtgärder verkar 

hämmande på andra sektorer i samhället. Då det gäller luftföroreningar kompliceras 

det hela ytterligare av att dessa har en global effekt då olika jämförelser kan påverka 

uppfattningen om ett tillstånd faktiskt är ett problem (Kingdon, 1995:111). Jämförelser 

nationellt och globalt kan innebära att man anser att de lokala utsläppen är så 

obetydliga i ett större sammanhang att man inte ser den egna handlingen som ett 

problem.

   Kingdon menar även att det är av betydelse hur problemet kategoriseras (ibid.). 

Bilköer och trängsel i trafiken kan exempelvis ses och kategoriseras som ett 

miljöproblem, men även som ett transportproblem. Kategoriseringen av problemet 

leder då till att en viss uppsättning institutionella arrangemang får till uppgift hantera 

problemlösningen. Beroende på kategorisering kan det t ex innebära att en viss 

företeelse ses som en miljöfråga eller som en transportfråga, vilket även kan innebära 

att olika organisationer och nivåer i samhället ser det som en fråga för dem. 

3.2 Policyströmmen 

Den andra strömmen utgörs av policy. Vid varje tidpunkt finns det en mängd idéer 

genererade av bl a politiker, tjänstemän och forskare som har ett intresse i ett 

gemensamt område såsom t ex miljöpolicy. Många idéer presenteras av olika aktörer 

exempelvis i form av politiska utspel eller i akademiska sammanhang. Den 

policygemenskap som finns kring ett visst policyområde kan vara mer eller mindre 

fragmenterad. True, Jones & Baumgartner (1999:100) menar att en policyprocess inte 

alltid kan hantera en fråga om komplexiteten blir alltför stor. Det kan vara frågor som 

är komplexa till sin karaktär och berör många sakområden och organisationer. Frågor 

faller då sönder i policy subsystem, som kan kontrolleras av ett intresse eller så kan det 

råda strid mellan flera intressen. Frågorna kan sedan bli parallellt eller seriellt 

behandlande i beslutsprocessen. Vissa beslutsstrukturer är kapabla att hantera flera 

frågor samtidigt medan andra hanterar dem seriellt. Fragmentiseringen kan dock leda 
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svårigheter att koordinera policyprocessen, vilket i sin tur kan leda till policyförslag 

som är motstridiga.  Om det handlar om ett väl avgränsat policyområde med få 

inblandade är det troligare att aktörerna delar samma värderingar, kompetens och sätt 

att se på saker (Kingdon, 1995:119).

   En del idéer faller direkt, men vissa går vidare i oförändrad eller modifierad form. 

De som lever vidare i någon form har oftast egenskaperna att de är politiskt och 

tekniskt genomförbara samt att de är överensstämmande med de värderingar som 

policyskaparna bär (Kingdon, 1995:133). Det kan också vara en lång process från att 

en idé ursprungligen presenteras till att den blir ett alternativ att beakta i 

policyprocessen. Anledningen är att det kan ta tid innan en idé accepteras av 

policyskaparna. Idén kan ha varit föremål för olika överväganden och diskussioner 

varigenom den efterhand har fått acceptans bland en bredare krets av policyskapare 

(Kingdon, 1995:139-141).

   De drivande aktörerna i policyskapandet kallar Kingdon för policyentreprenörer. Dessa 

är aktörer som är villiga att investera resurser i form av bl a tid, pengar och energi för 

att få igenom sina policyförslag. Sådana policyentreprenörer har vissa gemensamma 

egenskaper. För det första har de rätt att delta i policyprocessen i egenskap av expert, 

beslutsfattare eller företrädare för intressegrupper. För det andra har de ett kontaktnät 

och en förhandlingsskicklighet som de kan nyttja. Slutligen är de uthålliga och 

engagerade för sin sak (Kingdon, 1995:179-81). Då ett tillfälle ges måste 

policyentreprenören ha beredskap för att snabbt kunna agera i syfte att nå sina mål. 

Detta kräver resurser och uthållighet men minst lika viktigt är entreprenörens förmåga 

att koppla de tre strömmarna. Entreprenören måste kunna koppla ihop problem som 

aktualiseras med lösningar som samtidigt skall vara politiskt genomförbara. 

   Policyntreprenörernas möjligheter att påverka policyprocessen beror således på 

vilken position de har, hur effektivt de lyckas nyttja denna och vilken strategi de 

använder. Position bestäms t ex av kontakter, status/ämbete, eller av att aktörens 

deltagande på flera arenor eller inom olika institutionella arrangemang. En aktör med 

utvecklat kontaktnät, på hög position eller involverad på flera arenor som tangerar 

varandra, har större chans att påverka policy än om så inte är fallet. Entreprenören kan 
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dessutom tillämpa olika strategier för att koppla ihop de olika strömmarna; de 

vanligaste är ”manipulation av dimensioner”, d v s att manipulera bilden av hur 

policyskapare ser på problem och lösningar. Också s.k. agendakontroll tillämpas, d v s 

att kväva frågor där man inte har tillgängliga lösningar eller som är politiska 

riskprojekt. Istället lyfts de frågor fram där man har en stark ställning (Zahariadis, 

1999:84-85).

3.3 Politikströmmen 

Den tredje strömmen, politik, innehåller tre beståndsdelar: allmänna opinionen2, påverkan

från intresseorganisationer och förändringar bland politiker och tjänstemän (Zahariadis, 

1999:77). Kingdon definierar politik i detta sammanhang som den kamp som bedrivs 

mellan politiker, politiska partier och intressegrupperingar med syfte att påverka 

policyskapandet.  

   Den allmänna opinionen avspeglar vad en stor del av medborgarna tycker i en viss 

fråga vid en viss tidpunkt och denna opinion är föränderlig över tid. Denna 

föränderlighet är något som påverkar såväl dagordningen som resultatet av 

policyprocessen (Kingdon, 1995:146). Policyskaparna försöker få en bild av 

opinionsläget för att därigenom kunna bestämma vilka ämnen de skall försöka föra upp 

på dagordningen, hur de skall föra fram dem och vilka ämnen de skall vänta med till 

dess att opinionsläget är mer gynnsamt.

   Det är inte alldeles enkelt att få en uppfattning om opinionsläget och vilka som ingår 

i opinionen, om den omfattar flertalet medborgare eller endast mindre intressegrupper, 

partianhängare etc. Ett sätt att klargöra detta är att genomföra opinionsundersökningar 

bland medborgarna. Med hjälp av dessa kan beslutsfattare få information som kan leda 

till att de lyfter fram frågor som tycks engagera, samtidigt som andra hamnar i 

bakgrunden. Att tolka resultat från opinionsundersökningar och basera policyförslag på 

dessa är dock ingen enkel sak eftersom respondenter t ex kan uttrycka stöd för en viss 

åtgärd i en opinionsundersökning samtidigt som de kan vara negativa till ett 

policyförslag som omfattar just detta om de anser att kostnaderna är orimliga eller att 

2 Kingdon kallar detta National mood (a.a.).
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policyn inte tros få avsedd effekt. Andra sätt för policyskaparna att få en bild av 

opinionen är genom kontakter i form av möten, hearings, remissförfaranden etc. 

Problemet är att det också i dessa fall kan vara svårt att veta hur representativa de 

uppfattningar som uttrycks i dessa sammanhang. Ytterligare sätt att få en bild av 

opinionen kan vara genom media, vilka samtidigt kan ha ett intresse av att påverka 

opinionen i någon riktning.  

   Vanligen baseras medborgares uppfattningar inte på egna erfarenheter men på den 

information de erhållit via media samt interpersonella kommunikation (Strömbäck, 

2000:73,126). I ett demokratiskt samhälle har massmedia en viktig uppgift att 

kontrollera makthavarna och synliggöra missförhållanden. Medierna skall därför ha 

integritet och åtnjuta frihet under kända och respekterade regler. Friheten innebär 

samtidigt makt och all makt bör granskas och åtföljas av ansvar (Petersson, 2005:9). 

Massmedias roll i policyprocessen, bl. a då det gäller problemformuleringen och 

påverkan på vilka frågor vi anser vara viktiga, men också medias inflytande över 

åsiktsbildningar och attityder i dessa frågor bör därför studeras. Man kan med andra 

ord säga att massmedia är en viktig aktör då det handlar om maktens andra ansikte – 

dagordningen. Påståendet har empiriskt stöd i dagordningsforskningen där man 

studerat medias makt över vad vi uppfattar som viktiga frågor men även hur vi 

uppfattar bl a politiska frågor (Parsons, 1995:106–109; Strömbäck, 2000:202–203). 

Huruvida en faktisk fråga blir en stor fråga för policyskaparna kan bero på den 

allmänna opinionen och denna kan åtminstone till en del påverkas av hur medierna 

väljer att hantera frågan.  

   Figur 2 visar sambandet mellan mediernas, medborgarnas och den politiska agendan. 

Dagordningens första nivå indikerar ett antagande att mediernas dagordning påverkar 

både medborgarnas dagordning och den politiska dagordningen. Medborgarnas 

dagordning antas påverka den politiska dagordningen, däremot inte mediernas 

dagordning. Slutligen påverkas den politiska dagordningen av både mediernas och 

medborgarnas dagordning. Den politiska dagordningen antas endast påverka 

medborgarnas dagordning indirekt via medierna, vilket som tidigare sagts innebär att 

medborgarna ofta möter politiken filtrerad genom media (ibid.).  



31

Figur 2: Dagordningsteorins första och andra nivå. (Källa: Strömbäck 2000)

Dagordningens första nivå tar alltså upp frågan om vad vi uppfattar som viktiga frågor. 

Den andra nivån tar istället upp fråga om hur vi uppfattar politiska frågor, företeelser 

och personer. Detta kan liknas vid maktens tredje ansikte, d v s makten över tanken, i 

den mening att frågor, företeelser och personer tillskrivs olika attribut som påverkar 

vår uppfattning. Det kan t ex handla om att personer tillskrivs vissa egenskaper eller 

åsikter om vad en politisk fråga anses handla om.  

   Attributen kan dessutom beskrivas med positiva, negativa eller neutrala 

värdeomdömen3. Massmedia har alltså en viktig roll då det gäller att förmedla 

information till medborgarna om en pågående process. Det är därför av vikt att studera 

hur denna bild ser ut. 

   I politikströmmen ingår också påverkan från intresseorganisationer. Om dessa uttrycker 

likartade åsikter i en fråga är det mer sannolikt att den kommer upp på den politiska 

dagordningen. Om de istället uttrycker olika uppfattningar gör politikerna en 

3 Framställningen bygger på Strömbäcks (2000) genomgång av dagordningsteorin. Modellen som 
illustrerar dagordningens första nivå är ett koncentrat och egen tolkning av ett längre resonemang. 
Modellen skall endast ses som en förenklad principskiss över hur sambanden ser ut. Svagheter i 
modellen är att sekvensen kan vara i annan ordning än modellen anger samt att själva tanken om en 
linjär påverkan mellan media och allmänhet kan ifrågasättas (Jarlbro, 2001:18–19, 26–27). Givet att 
påverkan ändå finns kan också förtroendet för media påverka i vilken grad medborgarna tar till sig 
bilden som presenteras i massmedia. I detta sammanhang kan noteras att lokala tidningar har ett stort 
eller ganska stort förtroende bland cirka 2/3 av medborgarna. Större förtroende har bara SVT, medan 
övriga medier åtnjuter lägre förtroende (SOM, 2002). 
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bedömning av styrkeförhållandena mellan förespråkare och motståndare och agerar 

utifrån detta. Ett ämne som drivs av inflytelserika intressegrupper har alltså större chans 

att föras upp på agendan (Zahariadis, 1999:77).  

   Ytterligare en annan orsak till förändring kan vara om det sker förändringar bland 

politiker och tjänstemän i form av ett utbyte av befattningshavare eller politiker, t ex i 

samband med ett val, eller att dessa gör omprioriteringar bland frågor på dagordningen 

(Kingdon, 1995:153). Det kan också uppstå tvister mellan olika sektorer eller 

förvaltningar inom en organisation om att definiera frågan så att just den egna 

förvaltningen involveras i policyprocessen. Denna typ av tvister kan både försvåra och 

underlätta att en tvist förs upp på dagordningen beroende på om det kan byggas 

koalitioner eller om alla endast bevakar sina intressen. Hur en fråga kommer att 

hanteras beror enligt Kingdon på hur aktörerna bedömer sannolikheten att frågan förs 

upp på dagordningen (Kingdon, 1995:158). Det finns en koppling mellan den 

allmänna opinionen och valet av de politiska församlingarna, då förändringar i 

opinionen kan påverka policyutvecklingen genom dynamisk representation (Stimson, 

Mackuen & Erikson, 1995:543). Begreppet innebär att den allmänna opinionens 

påverkan på policyutvecklingen kan förklaras av (1) förändringar i den valda 

församlingen efter ett val, (vilket leder till policyförändringar) samt att (2) 

policyskaparna beaktar framtida effekter av ett opinionsläge och agerar utifrån detta vid 

policyskapandet (ibid.).

   För att beskriva interaktionen mellan de tre strömmarna använder Kingdon 

begreppet policyfönster vilket definieras som ”an opportunity for advocates of proposals 

to push their pet solutions or to push attention to their special problems” (Kingdon, 

1995:165). Ett policyfönster uppstår då de tre strömmarna förbinds vid en viss tidpunkt 

och öppnas av betydande problem eller av förändringar i den politiska strömmen. 

Policyfönstren är dock svåra att förutse och då de öppnas är de endast öppna en kort 

tid.
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3.4 Policyfönstren 

Det finns två typer av policyfönster - de som ”öppnar” i problemströmmen t ex till 

följd av en miljökatastrof och de som öppnar i politikströmmen t ex till följd av ett val 

(Kingdon, 1995:168). Ett fönster öppnat av ett problem medför ett sökande efter 

lämpliga lösningar samtidigt som en definition av problemet pågår. I detta fall kommer 

de som förespråkar olika lösningar att försöka koppla problemet till sina policyförslag. 

Fönster, öppnade av politik, innebär istället att det presenteras lösningar som söker 

problem. Det finns enligt Kingdon flera förklaringar till detta: För det första kan 

politiker som segrat i val se sin seger som ett mandat att genomföra det som de gick till 

val på. Samtidigt kan valresultatet vara ett uttryck för att väljarna varit missnöjda med 

tidigare regim. Huvudsaken är dock att segrarna styr utifrån sina löften snarare än att 

de faktiskt löser problemen. För det andra är det lättare att presentera lösningar än 

problem. Genom att börja med lösningar har politikern lättare att få kontroll över 

vilka frågor och problem som skall tas upp på agendan. Med färdiga lösningar blir det 

enklare och ”billigare” att rikta uppmärksamheten på ett problem än vad det skulle 

vara om man började med problemet. Lösningarna får legitimitet då de kan ställas 

emot problemen. För det tredje leder snabb teknisk förändring sannolikt till att det 

formuleras mer sofistikerade lösningar, vilket i sin tur gör att tidigare ej 

uppmärksammade problem kommer i fokus. Tjänstemän samtycker gärna till dessa 

lösningar eftersom även de framstår som mer kompetenta. För det fjärde leder 

framgångsrika lösningar på ett område ofta till att man försöker tillämpa dem på andra 

områden även om problemen egentligen har olika karaktär (Zahariadis, 1999:83).

   Dessa exempel indikerar att en del policyfönster är lättare att förutse än andra. Vad 

som dock går att förutse är att fönstren endast är öppna en kort tid. Det finns enligt 

Kingdon flera orsaker till att policyfönster stänger: (1) policyskapare känner att de har 

ägnat problemet tillräcklig uppmärksamhet, (2) policyskapare har misslyckats att driva 

frågan, (3) det finns inga alternativ till buds under den tid policyfönstret är öppet, (4) 

aktörerna som öppnade fönstret har lämnat processen efter t ex en valförlust samt (5) 

det problem eller händelse som öppnade fönstret väcker inte längre samma intresse 

(Kingdon, 1995:169–170; Zahariadis, 1999:82).  
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3.5 Kritik mot modellen 

Eftersom Kingdons modell i denna studie kopplas samman med kulturell teori är det 

väsentligt att kommentera den kritik mot Kingdons modell som handlar som huruvida 

och i vilken grad strömmarna faktiskt är oberoende varandra. I den modell som 

används för denna studie antas att de olika policykulturerna påverkar 

problemdefinitionerna och dessutom de policyförslag som är mest önskvärda enligt de 

olika kulturerna. Enligt detta synsätt är problem och lösningar del av samma kultur, 

vilket skulle tala för att de inte är oberoende varandra. Paul Sabatier och Hank C. 

Jenkins-Smith (1999) har i syfte att förklara policyutveckling och förändring över 

längre tidsperioder utvecklat Advocacy Coalition Framework (ACF).  De menar att 

aktörer som deltar i processen kan aggregeras till ett antal koalitioner. Dessa utgör av 

aktörer som delar samma belief system. Sabatier och Jenkins-Smith definierar en 

koalition som: 

People from a variety of positions (elected and agency officials, interest group leaders, 
researchers) who (1) share a particular belief system – i.e., a set of basic values, causal 
assumptions, and problem perceptions – and who (2) show a non-trivial degree of 
coordinated activity over time (Sabatier, 1999:138).   

Här antas de koalitioner som ACF identifierar anser de sträcka sig över de tre 

strömmar som tidigare diskuterats (Figur 3). 

Figur 3: Principiell skillnad mellan MS och ACF4.

4 Illustrationen är Paul Sabatiers och presenterades vid en föreläsning hållen 2005-09-23 under kursen 
“Advanced Theories of the Policy Process and Strategies for their Application” vid University of Southern 
Denmark.
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Denna föreställning överensstämmer till stor del med konceptet policykulturer. Om 

man håller sig på en mer generell nivå är det fullt möjligt att hävda att strömmarna är 

starkt sammanbundna vilket också Figur 3 visar. I överensstämmelse med exempelvis 

den egalitära policykulturen definieras trafikstockningar och utsläpp från vägtrafiken 

som problem som grundar sig i ett överutnyttjande av trafikutrymmet och utifrån detta 

lanseras policyförslag som förväntas minska detta överutnyttjande. Om man istället 

diskuterar på en mer konkret nivå går det att argumentera för att det finns ett 

oberoende mellan strömmarna. Vi kan t ex tänka oss en mängd olika policyförslag 

lanserade av aktörer som är anhängare av den egalitära policykulturen med det 

gemensamma att de vill minska användningen av bil. Det kan dock vara aktörer som 

presenterar inbördes helt fristående policyförslag och därför skulle kunna betraktas som 

relativt oberoende.

   Kingdon menar dock att det kan hävdas att det finns ett oberoende mellan 

strömmarna. Då det gäller relationen mellan policy och problem menar Kingdon att 

det är viktigt att konstatera att det finns aktörer vars policyförslag inte primärt är 

avsedda att lösa ett visst problem utan syftet är istället att gynna den egna 

organisationen i form av en ökad budget eller ökat inflytande. Ett visst policyförslag 

kan vidare riktas mot olika problem vid olika tillfällen. Kingdon exemplifierar just med 

kollektivtrafik som kan presenteras som en lösning på olika problem t ex 

trafikstockningar, luftföroreningar och energihushållning (Kingdon, 1995:228–ff).  

   Då det gäller relationen mellan strömmarna politik och policy menar Kingdon att 

dessa kan vara oberoende, men även förbundna. Vad som avgör strömmarnas relation 

är hur olika aktörer agerar. I en del fall återfinns en typ av aktörer bara i den ena 

strömmen medan de i andra fall kan återfinnas i båda strömmarna (ibid.). Detta hör 

samman med hur man ser på relationen mellan tjänstemän och politiker. Vill man 

beskriva strömmarna som oberoende har man föreställningen att tjänstemän skall agera 

inom policyströmmen på så sätt att de skall komma med förslag baserade på sin 

kompetens inom sina fackområden. Inom politikströmmen finns sedan politikerna som 

sköter den politiska behandlingen av olika frågor fram till dess att beslut är fattat. Det 

kan dock likväl vara så att politikerna deltar redan på policystadiet och att 
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tjänstemännen aktivt försöker påverka den politiska behandlingen av policyförslag. I en 

policyprocess som fungerar på det sättet är det således svårt att betrakta policy- och 

politikströmmarna som oberoende varandra.

   Istället för att diskutera huruvida strömmarna är oberoende menar Mucciaroni, 

(1992:459–482) att det kan vara meningsfullt att betrakta strömmarna som beroende av 

varandra. Med denna utgångspunkt ses inte policyprocessen som slumpartad, utan 

istället präglad av medvetna och strategiska överväganden som styr olika aktörers 

handlingar. De frågor som når agendan är just de som uppvisar starka kopplingar 

mellan de olika strömmarna. Strömmarna påverkar vararandra genom att förändringar i 

en ström kan leda till förändringar i de andra strömmarna. Ett skäl till är att lösningarna 

uppfattas rimliga och att de motsvarar de värderingar och mål som policyskaparna 

uppfattar sig ha.

   Möjligheterna att skapa policy är sannolikt påverkade av en rad restriktioner av olika 

typer. Samhällelig aktivitet påverkas av en rad formella och informella regler, s.k. 

institutioner, som strukturerar aktiviteterna på olika sätt. För att kunna studera 

policyskapandet är det därför väsentligt förstå hur de institutionella arrangemangen kan 

påverka policyskapandet och detta skall behandlas i nästa kapitel. 

3.6 Institutioner och dess funktion för policyprocessen 

Institutioner kan definieras som de av människan skapade spelregler som formar 

interaktionen mellan aktörer (North, 1990:3). Reglerna verkar begränsande för vad 

som är möjligt att göra i olika situationer, men de talar inte bara om vad vi får och inte 

får göra, ibland definierar de även villkoren för hur aktiviteter skall genomföras. Detta 

behöver inte innebära att institutionerna fungerar bra i den meningen att de är rättvisa, 

kostnadseffektiva eller på annat sätt optimerade för en viss situation. De bidrar dock till 

att minska osäkerheten i en viss handlingssituation. Vi förväntar oss helt enkelt att även 

andra aktörer i en handlingssituation kommer att följa reglerna. Att de bidrar till att 

minska osäkerheten innebär dock inte att institutionerna är stabila över tiden. 

Institutioner förändras i en ofta komplicerad process, som många gånger kännetecknas 
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av inkrementalism, d v s små och gradvisa förändringar, snarare än diskontinuitet 

(North, 1990:6).

   Institutioner kan vara formella och informella. Formella institutioner är medvetet 

skapade för att skapa ordning och förutsebarhet inom ett visst område. Exempel på 

formella institutioner är lagstiftningen som dels talar om hur vi skall bete oss, men även 

vilka sanktioner som skall träda in om någon bryter mot reglerna. Informella 

institutioner utgörs av de normer, överenskommelser eller sedvänjor som styr vårt 

agerande i en viss situation. De uppstår oftast spontant över tiden och har många 

gånger sitt ursprung djupt förankrat i kulturen och överförs mellan medborgare över 

generationerna (North, 1990:37). Informella institutioner kan också ha skapats som en 

följd av formella institutioner. Ett formellt regelverk som gällt under lång tid torde 

även ha påverkat de informella institutioner som utvecklats inom ramen för det 

formella. Även det omvända är möjligt. Knight menar att ”Informal rules are the 

foundation on which formal rules are built. Informal rules can limit the number of 

feasible alternatives from which formal institutions are developed” (Knight, 1992:171). 

   Formella regler kan ändras hastigt till följd av politiska beslut, men de kan också vara 

svåra att ändra om motstånd mot förändring finns. Informella regler befästa i 

traditioner, seder och normer är ofta mer motståndskraftiga mot förändring. Det 

innebär att det kan uppstå situationer då de formella reglerna såsom lagstiftning eller 

offentliga program inte harmonierar med informella regler såsom sedvänjor i samhället. 

Detta kan leda till en konflikt vid implementeringen av de formella reglerna då 

anhängare av de informella reglerna kommer att vilja bevara dessa.

   Det finns således en mängd institutioner, denna studie omfattar dock endast de 

administrativa institutionerna. Hendriks (1999) menar att dessa institutioner 

strukturerar strömmarna i policyprocessen: 

Administrative institutions constitute connections, channels and gates of entry, which 
influence the fate of problem definitions, policy options and concepts embraced by 
various actors and organisations in the public domain. […]When policy problems, 
solutions and participants are conceptualised as streams, institutional structures can be 
envisaged as channels that carry these streams. The administrative system is characterised 
by many institutionalised channels (Hendriks, 1999:89). 
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De administrativa institutionerna formar institutionella arrangemang vilka påverkar 

policyprocessen. Imperial (1999:453) definierar institutionella arrangemang som ”[t]he 

structure of the relationships between the institutions involved in some type of 

common endeavour”. Institutionella arrangemang är alltså regler som fastställer hur 

många och vilka som får delta i beslutsfattandet, tillåtna handlingar och strategier, 

godkända resultat, vilka procedurer som skall leda fram till en beslutssituation och hur 

olika beslutssituationer skall kopplas ihop (Kiser & Ostrom, 1982:191).

   Policyprocessen består i en demokrati vanligtvis av upprepade förhandlingar inom 

ramen för rådande institutionella arrangemang. Även om institutioner är förhållandevis 

stabila är institutionell förändring ett återkommande fenomen. Knight (1992:123, 

1995:108) menar att för att bättre kunna förklara institutioner och förändringar av dem 

måste vi sätta aktörernas strategiska konflikter om olika mål i centrum och speciellt de 

mekanismer som löser upp dessa konflikter. Utgångspunkten är att aktörer försöker få 

sina policyförslag förverkligade. Aktörers strategiska handlande kan därför ses som 

uttryck för hur se bedömer att de, på enklaste sätt, har störst möjlighet att få sina 

policyförslag förverkligade (Knight, 1992:123). En aktör kan ha strategin att nyttja 

befintliga institutionella arrangemang eller att försöka förändra dem så att de blir mer 

gynnsamma för aktörens möjligheter att påverka policyprocessen.

   En policyentreprenör som avser nyttja befintliga institutionella arrangemang 

förväntas sträva efter en institutionell position som ger stort inflytande över 

policyprocessen (Zahariadis, 1996:401–ff). Studier har vidare visat att samma 

institutionella arrangemang kan skapa såväl marginella policyförändringar som policy 

som innebär betydande avvikelser från rådande policy (True, Jones & Baumgartner, 

1999:97; Bro, 2000:35).

   Stora avvikelser från rådande policy kan vara ett resultat av att policyproblemet har 

definierats om och hamnat i en, åtminstone delvis, ny institutionell kontext. Det kan 

innebära att fler aktörer vill ansluta sig till policyprocessen för att de nu anser att den 

behandlar något som de borde rikta sin uppmärksamhet emot.

   Aktörer kan även antas försöka förändra de institutionella arrangemangen och 

därigenom erhålla en bättre position. Att definiera om policyproblemet kan vara ett 
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sätt att uppnå detta. Med en ny definition kan de eventuellt lättare få tillträde till och 

en bättre position i processen. Institutionellt förändringsbehov kan också förklaras av 

påverkan från andra samhällsnivåer. Förändringar i omvärlden eller på nationell nivå 

kan påverka de existerande institutionerna och driva på förändringsbehov (Knight, 

1992:146). Den nationella nivån kan t ex genom olika styrmedel påverka regelverk 

vilken leder till förändringsbehov av lokala institutionella arrangemang.

3.7 Studiens analytisk modell

Efter genomgången av studiens olika teoretiska utgångspunkter skall dessa nu föras 

samman i studiens analytiska modell. De teorier och ramverk som hittills presenterats 

utgör således ramen för en studie av projektet Kollektivtrafik i förändring. I fokus för 

studien är beslutssituationer som ägt rum inom ramen för policyprocessen där 

projektet ingått. Beslutssituationerna kan anta påverkas av variablerna policykultur, policy

och institutionella arrangemang. I detta avsnitt följer en sammanfattande diskussion som 

bygger på kapitlen 2 till 3.6 och presentation av den modell som ligger till grund för 

den empiriska studien av LIP-projektet Kollektivtrafik i förändring (Figur 4).

Figur 4: Analysmodell  
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Policykultur handlar om en gemensam värdegrund, samsyn på vad som är viktigt, vad 

som är problem, vilka gemensamma mål man har och hur man skall nå dit. I kapitel 

2.3 diskuterades de individualistiska, egalitär och hierarkiska policykulturerna. De 

grundläggande skillnaderna mellan dem antas leda till olika problemdefinitioner och 

policyförslag då det gäller trafiken och nyttjandet av det offentliga rummet.  

   Policyprocessen beskrevs i kapitel 3 i termer av tre strömmar av policy, problem och 

politik. För att nå till en beslutssituation måste dock strömmarna kopplas samman då ett 

policyfönster öppnats. Rådande institutionella arrangemang utgör spelreglerna för hur 

processen förlöper. De utgör alltså ramen inom vilken strömmarna problem, policy 

och politik existerar. Exempelvis ett policyfönster som öppnas i politikströmmen vid 

ett val är ett resultat av institutionella faktorer (Hendriks, 1999:87–89).   

   För kopplandet av strömmarna antas här policyentreprenören spela en avgörande roll. 

Råder konsensus om problem och policyförslag bland policyskapare och allmänheten 

är kopplandet tämligen oproblematiskt, men i de fall detta inte är ett faktum måste 

policyentreprenören anta någon strategi. Strategier kan enligt Wilson (1980:366–ff) 

vara att (1) omformulera policyn, (2) förändra uppfattningen om policyns 

konsekvenser, (3) rättfärdiga policyn eller (4) förmå berörda att ignorera policyns 

effekter.

   Omformulering av policyn kan leda till att ett policyförslag presenteras som det kan 

antas bli lättare att nå konsensus kring. En omformulering kan också innebära att det 

institutionella arrangemang som skall hantera beslutsprocessen förändras, t ex i den 

meningen att nya aktörer tillkommer till policyprocessen. De resterande strategierna 

handlar mycket om vilka bilder och uppfattningar som finns om problem och policy. 

Skapandet av dessa gemensamma bilder och uppfattningar är ingen enkel process. En 

anledning till detta är att bilder en blandning av empirisk information och den 

emotionella tolkningen av denna. Individer tar till sig och tolkar information på olika 

sätt (True, Baumgartner & Jones, 1999:101). Det handlar således om mycket 

komplicerade processer som, liksom de flesta andra processer, är utsatta för olika 

former av påverkan. Olika aktörer vill att just deras bild och uppfattning skall bli den 

dominerande för att därigenom kunna påverka utfallet av processen. Att sättet för hur 
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förslag presenteras har betydelse för beslutsfattandet bekräftas av studier av s.k. framing,

(se t ex  Tversky & Kahneman, 1988:167-192). I denna process, speciellt då det gäller 

hur den allmänna opinionen i politikströmmen bildas, antas massmedia ha en viktig 

roll.

   Olika bilder av policyn kan leda till frågor om vilken arena för offentligt policyskapande

som skall driva policyprocessen. En arena kan vara byråkratin där tjänstemän använder 

sin kompetens och sina sakkunskaper för att fatta beslut inom sina kompetensområden. 

Besluten är förutsägbara och står för en viss kontinuitet i den meningen att de bygger 

på tillämpning av regelverk och tidigare beslut. En annan arena är demokratin där 

politikerna möter väljarna. Här skall politikern driva och försöka genomföra sina 

policyförslag. Väljaren kan agera genom sin röst ge eller dra tillbaka sitt stöd för dessa. 

Genom opinionsundersökningar och valresultat avläser politikerna opinionen bland 

väljarna, vilket kan leda till korrigeringar av policyn (Bogason, 2000:86-87). 

Beslutsprocessen på den demokratiska arenan är alltså i högre grad utsatt för påverkan 

från olika aktörer och resultaten av processen är därför inte lika förutsägbara som kan 

vara fallet inom andra arenor. 

   För att förstå vilka krafter som upprätthåller eller förändrar bilderna av policyn måste 

man därför studera agerandet av de aktörer eller organisationer som varit engagerade i 

processen samt de institutionella arrangemang inom vilka processen äger rum.  

   Härnäst följer en genomgång av hur främst den nationella nivån beskriver 

kollektivtrafikens betydelse för ett mer hållbart samhälle. Därefter kommer det aktuella 

fallet att beskrivas och analyseras. 
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4

KOLLEKTIVTRAFIKEN OCH DEN HÅLLBARA 
UTVECKLINGEN 

Kollektivtrafik brukar beskrivas som en lösning på ett antal problem som behöver 

åtgärdas om vi skall nå en hållbar utveckling. I detta kapitel beskrivs den nationella 

synen på kollektivtrafik och dess betydelse för hållbar utveckling såsom den uttryckts i 

officiella dokument under senare år. Därefter följer en genomgång av den process som 

syftat till att utveckla kollektivtrafiken i Luleå. 

   Kollektivtrafiken har alltså fått en viktig plats i det förändringsarbete som skall leda 

mot hållbar utveckling. Föreställningen om kollektivtrafikens roll återges bland annat i 

Kollektivtrafikkommitténs betänkande Kollektivtrafik med människan i centrum; 

”Kollektivtrafiken bör ses som ett strategiskt medel att uppnå transportpolitiska och 

andra viktiga samhällsmål t ex avseende sysselsättning, utbildning, miljö, energi m.m.” 

(SOU, 2003:67 s. 19). Kollektivtrafik betraktas traditionellt som en del av den 

grundläggande samhällsservicen som skall ge alla medborgare möjligheter till 

transporter även de som inte vill eller kan inneha bil. En väl fungerande kollektivtrafik 

kan dessutom tillhandahålla transporter med förhållandevis liten miljöpåverkan. Samma 

kommitté formulerade i ett delbetänkande en vision om kollektivtrafiken år 2020:

Kollektivresandet utgör år 2020 en naturlig del av de flesta människors vardag och 
trafiken har en sådan omfattning, kvalitet och flexibilitet att den är huvudalternativet när 
man behöver förflytta sig. Andelen kollektivt resande har alltså ökat kraftigt. De nya 
resenärerna är främst unga människor. Att för det mesta utnyttja kollektiva färdmedel 
stämmer med de värderingar och nya livsmönster som ungdomen började utveckla vid 
slutet av 1900-talet. Oftast är det enklare och bekvämare att resa kollektivt än med egen 
bil. Dessa förändringar i resmönstret har skett i takt med att kollektivtrafikutbudet blivit 
alltmer flexibelt och utvecklats till ett för de allra flesta attraktivt och effektivt 
transportsystem, som nu betydligt mer än vid sekelskiftet bidrar till hållbar ekonomisk 
tillväxt, regional utveckling, jämställdhet, rättvisa och trafiksäkerhet (s. 23). 

Att detta synsätt inte bara omfattar kollektivtrafiken utan hela transportsystemet 

framgår i regeringens proposition Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem 

(Proposition 2001/02:20). Där presenterar regeringen en vision för transportsystemet år 

2030:
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Visionen är att transportsystemet har förändrats i takt med de krav som ställs som följd av 
ett ekologiskt, socialt, kulturellt, och ekonomiskt hållbart samhälle i en internationaliserad 
värld med en välfärd som omfattar hela befolkningen i Sverige som globalt (s. 33). 

Kollektivtrafiken som en viktig del av transportsystemet ska alltså med andra ord verka 

inom och samspela mellan de ovan nämnda kärnområdena i den nationella strategin 

för en hållbar utvecklig. Dess utbyggnad kan även ses som ett sätt att integrera de olika 

hållbarhetsaspekterna. Hur realistiskt är då denna vision? Att styra samhällsutvecklingen 

mot ett transportsystem där kollektivtrafiken står för en större andel av 

transportbehovet är inte en enkel sak. Till en början måste man förstå hur vi reser idag 

och varför vi väljer det transportsätt vi gör. Först därefter kan vi försöka se hur 

kollektivtrafiken skulle kunna anpassas för att bättre kunna bidra till hållbar utveckling.

4.1 Ett ökat transportbehov 

Hållbar utveckling innebär alltså ekonomisk tillväxt inom ramen för ett ekologiskt 

hållbart system. Denna föreställning utgår ifrån att det inte bara går att kombinera 

ekonomisk tillväxt med miljöhänsyn, utan att ekonomisk tillväxt är en förutsättning 

för att ett miljöanpassat samhälle skall kunna uppstå (Stenmark, 2000:31). Samtidigt 

kan dock konstateras att ekonomisk tillväxt genererar ett ökat behov av transporter, 

såväl gods- som persontransporter. Under hela efterkrigstiden har bebyggelsen 

anpassats till den ökade rörligheten med mer utspridda städer och tätorter. 

Landsbygden kring tätorter fungerar idag ofta som en bilförsörjd förortsbebyggelse. 

Det kan dock noteras att den tid som används för transporter, 70-80 minuter per dag, 

varit relativt konstant hela 1900-talet (SNF, 1997). Möjligheter till snabbare och 

effektivare transporter till följd av ett utbyggt vägnät har alltså inte minskat restiderna 

utan istället har utbyggnaden inneburit att fler och/eller längre resor görs. En 

förbättrad ekonomi gör också att fler har möjlighet att inneha bil. Under de senaste 30 

åren har den genomsnittliga ökningen av BNP varit drygt 2 % per år, samtidigt har 

bilparken vuxit med två miljoner fordon (SIKA, 2002:3 s. 12). Resultatet är att 

tillgång till bil finns i de flesta hushåll. Idag har mer är 80 % av befolkningen tillgång 
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till minst en bil (IVA, 2002 s. 5). Av det totala personresandet år 2001 skedde 70 % 

med bil (SCB, 2003:3 s. 25).  

   Mängden persontransporter påverkas av flera faktorer; hushållens ekonomi, 

inriktning på den privata konsumtionen, boendemönster och fördelning mellan arbete 

och fritid. I valet av transportmedel för dessa persontransporter spelar även 

omfattningen och standarden på kollektivtrafiken en framträdande roll (IVA, 2002 s. 

4). Trots att antalet persontransporter växer och att den dagliga genomsnittliga 

reslängden ökar är merparten av de resor som vi företar oss tämligen korta. Nationellt 

är mer än hälften av alla resor är under fem km och av dessa sker mer än hälften med 

bil (ibid.). Hur fördelningen av färdsätt ser ut i Luleå framgår av Diagram 1.  

bil
övrigt
till fots
cykel
buss

Diagram 1: Färdsätt i Luleå för resor under 5 km. (Källa: RVU 2000).

Att vi i ökad utsträckning använder bilen för resor är en trend som nationellt går att 

följa några decennier bakåt i tiden, se Diagram 2.

Diagram 2: Beräknat trafikarbete i miljoner personkilometer från 1950 till 2000 för bil och övriga 
trafikslag. (Källa: SIKA Rapport 2002:3).
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Att vända denna trend torde därför inte vara någon lätt uppgift. En förklaring till att 

bilen används för så stor andel av resorna är, förutom en förbättrad ekonomi, att de 

faktiska kostnaderna för att använda bil respektive kollektivtrafik upplevs på olika sätt. 

Vanligen underskattar vi kostnaderna för bil och överskattar kostnaderna för 

kollektivtrafik. Detta beror på att de totala kostnaderna för respektive färdsätt ser 

mycket olika ut då det gäller fördelningen mellan rörliga och fasta kostnader. Då det 

gäller bil är de fasta kostnaderna stora. Oavsett om vi använder vår bil eller inte så har 

vi kostnader för försäkring, underhåll, besiktning, värdeminskning etc. De rörliga 

kostnaderna utgörs av främst bränslekostnader, men även parkeringsavgifter kan sägas 

vara en i huvudsak rörlig kostnad. De förhållandevis höga fasta kostnaderna och låga 

rörliga kostnaderna innebär alltså det upplevs som fördelaktigt att använda bilen för 

persontransporter istället för att välja kollektivtrafik.  

   Kostnaderna för att färdas med kollektivtrafik är mer linjära. Det biljettpris som vi 

betalar utgår från de totala kostnaderna som är baserade på att vi åker en gång, 

styckekostnaden är alltså linjär. Med olika typer av rabattsystem har vi dock oftast 

möjligheten att sänka styckekostnaden per resa. Om man har bil och jämför bilens 

rörliga kostnader med kollektivtrafikens totala kostnader så framstår bilen som det mest 

rationella valet då det gäller val av färdsätt. Användandet av bil medför dock även 

andra kostnader som vi ofta bortser ifrån. Även om bilkörning av många betraktas som 

en positiv och behaglig aktivitet, kan det även ses som en form av orationell 

tidsanvändning. Bilkörningen omöjliggör annan tänkbar användning av tid såsom t ex 

läsning eller vila. Den kanske största nackdelen som kollektivtrafik har jämfört mot 

biltrafik är transaktionskostnaderna som är förknippade med själva nyttjandet av 

kollektivtrafik för att täcka resebehoven. Till transaktionskostnaderna hör de sök- och 

informationskostnader som uppstår då resenären måste inhämta information om 

lämpliga linjer, busshållplatser, tidtabeller etc. Kostnaderna sjunker förvisso vid ett 

frekvent nyttjande av kollektivtrafiken, men kan ändå uppfattas som ett hinder. I 

sammanhanget kan nämnas en studie från tyska städer som visade att ungefär hälften av 

tillfrågade bilister nästan inte visste någonting om hur de kunde utnyttja 
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kollektivtrafiken i staden trots att kollektivtrafiksystemen var väl utvecklade. Bilisterna 

undervärderade samtidigt bilens kostnader med 45 % och övervärderade kostnaderna 

med att resa kollektivt med 15 %. De trodde också att restiden med bil var 15 % lägre 

än i verkligheten samtidigt som man trodde att resan med lokaltrafiken tog 32 % 

längre tid än i verkligheten (SNF, 1997) 

   Då vi nyttjar kollektivtrafiken så måste vi anpassa oss till tidtabeller och förflytta oss 

till hållplatser, vilket kan upplevas som begränsningar av friheten. Med bil är det precis 

tvärtom. Vi har ofta bilen nära vår bostad och kan nyttja den närhelst behov uppstår. 

Bilen har i detta sammanhang ett viktigt symbolvärde som står för frihet att välja när 

och var man skall åka (Hoogma, 2002:128–ff). 

   Om man vill stimulera fler att åka kollektivt bör man studera vilka olika grupper 

som använder kollektivtrafiken. Idag använder ungdomar, kvinnor, personer utan 

inkomst, personer utan bil, boende i flerfamiljshus och hushåll med minst tre personer 

kollektivtrafik i högre grad än andra (SOU, 2003:67 s. 22). Om vi närmare studerar 

skillnaden mellan män och kvinnor så transporterar sig kvinnor i högre grad än män på 

annat sätt än med bil (Diagram 3). 

Diagram 3: Antal inrikes resor (delresor) fördelade efter färdsätt 2001, redovisat för män och kvinnor5.
(Källa: SIKA 2002).

Män transporterar sig dagligen över längre sträckor och gör fler resor än kvinnor 

(Polk, 2001 s. 9). Kvinnor är samtidigt mer benägna att förändra sitt resebeteende så 

5 Delresa innebär resa som kan utgöra ett delmål i en hel resa. Om en person t ex går med sitt barn till daghemmet och 
därifrån tar bussen till jobbet så räknas det som två delresor. 
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att de i ökad utsträckning använder andra transportmedel än bil. Vad som måste 

beaktas ur ett jämställdhetsperspektiv är alltså att kvinnor är beredda att ta större 

miljöhänsyn i sitt val av transportmedel samtidigt som deras resande utgör en mindre 

miljöbelastning än mäns. Kvinnor accepterar också vissa restriktioner mot biltrafiken i 

större utsträckning än män. Detta kan delvis förklaras med att kvinnor, som vi sett 

ovan, åker mindre bil än män, men det kan även finnas skillnader då det gäller 

värderingar (SOU, 1997:35). Utan tillgång till bil kan det idag vara svårt att ta vilka 

arbeten som helst. Eftersom bil erbjuder en större rörlighet har man tillgång till en 

större arbetsmarknad än om man enbart är beroende av kollektivtrafik. Det går således 

att hävda att vi för att stödja den socialt hållbara utvecklingen bör öka kvinnors 

rörlighet samtidigt som vi för att stödja den ekologiskt hållbara utvecklingen bör verka 

för att minska användandet av bil (ibid. s. 36-ff).  

   Det är alltså lätt att bortse från någon av de olika hållbarhetsaspekterna och hur de 

påverkar varandra. Ser man främst till ekonomin så är resandeökningen i sig det 

viktigaste eftersom det ger ökade intäkter för kollektivtrafikföretagen och eventuellt 

fler arbeten inom transportsektorn. Det spelar däremot ingen roll vem det är som 

väljer att resa kollektivt. Det kan vara de som redan transporterar sig i stor utsträckning 

med kollektivtrafik som väljer att resa mer, eller nytillkomna resenärer som tidigare 

rest på ett annat sätt. Med ett ekologiskt synsätt är det de som väljer att avstå från bilen 

som är de viktigaste kunderna. De som tidigare cyklat eller promenerat och nu väljer 

att resa mer med kollektivtrafiken förbättrar knappast inte miljön. Eftersom de bidrar 

till att öka efterfrågan på persontransporttjänster kan de snarast bidra till en ökad 

miljöbelasning. Då vi skall utforma ett hållbart transportsystem måste vi således beakta 

alla delar av den hållbara utvecklingen och inte endast utgå från det ekologiskt 

hållbara.

4.2 Transportsektorns miljöpåverkan 

Fossila bränslen dominerar helt energianvändningen inom transportsektorn. Idag 

kommer knappt 98 % av den energi som används från fossila bränslen. 

Transportsektorn står idag för 23 % av den slutliga inhemska energianvändningen. Om 
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man bara tar hänsyn till vägtrafiken så står den för närmare två tredjedelar av 

energianvändningen inom sektorn. (IVA, 2002 s. 6)  

   Transportsektorn står i och med detta för en stor del av utsläppen av miljö- och 

hälsofarliga ämnen. Luftföroreningar från vägtrafiken beräknas orsaka besvär hos ca tio 

procent av befolkningen (SCB, 2003:3 s. 25) och problemen med höga halter 

luftföroreningar i tätorterna beräknas generera mellan 300 och 1000 cancerfall per år i 

Sverige (www.naturvardsvarket.se). Dessutom genererar transportsektorn andra 

miljöproblem såsom buller och trängsel i städer samt naturintrång. Av de totala 

utsläppen av koldioxid, som betraktas som en stor bidragande orsak till den globala 

uppvärmningen (växthuseffekten), står vägtrafiken för 35 % av de totala utsläppen. 

Kväveoxider (NOx) är exempel på en annan luftförorening som till stor del genereras 

av transportsektorn (ca 40 % av de totala utsläppen i Sverige) och som leder till både 

hälsoproblem och direkta miljöproblem som övergödning och försurning. I tätorter 

bidrar vägtrafiken till mellan 70-80 % av de lokala utsläppen av kväveoxider 

(www.naturvardsvarket.se). Om vi istället tittar på vem som använder fossila bränslen 

kan vi konstatera att hushållen står för ca 24 % av den totala användningen och för 

hushållen är bilbränsle det huvudsakliga användningsområdet av fossila bränslen (ibid.). 

4.3 Hur kan utvecklingen vändas?

Det är en stor och viktig utmaning att försöka få människor att lämna bilen och i 

högre grad åka kollektivt. Kollektivtrafikkommittén gjorde bedömningen att en 

ökning av servicenivån är viktig för att öka resandet med kollektivtrafik: 

- Satsa på att behålla dagens resenärer och få de som reser sällan att resa 
mer.

- Gör det attraktivare att åka kollektivt genom att öka pålitligheten, 
anpassa linjesträckningar och avgångstider efter resenärernas behov, 
förkorta restiderna genom att prioritera bussarnas framkomlighet och 
förbättra komforten. 

- Satsa på stråk där förutsättningarna att öka resandet är goda samt 
samordna olika kollektiva transporter, t ex med anropsstyrning i glesare 
områden.

http://www.naturvardsvarket.se
http://www.naturvardsvarket.se
http://www.naturvardsvarket.se
http://www.naturvardsvarket.se
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- Gör det enklare att resa genom t ex fasta avgångstider, täta avgångar, 
samordning av linjer och tidtabeller, bättre information inte minst vid 
störningar 

- Öka tryggheten genom fysiska åtgärder, utbildning och mer synlig 
personal samt öka tillgängligheten för funktionshindrade genom fysiska 
åtgärder, bättre information och personlig assistans. 

- Inför system för att snabbt ta hand om klagomål och utnyttja dessa vid 
utvecklingsarbetet.

- Marknadsför kollektivtrafiken mer aktivt t ex i form av 
direktmarknadsföring. Människor är lättast att påverka när de måste 
ändra sina vanor, t ex vid byte av bostad eller arbetsplats (SOU 
2001:106, s. 63—ff.). 

Även om förbättringar i kollektivtrafiken i syfte att göra den attraktivare betonas kan 

förändringar även påverka andra transportsätt, framförallt bilen. Med ambitionen att 

göra kollektivtrafiken attraktivare kan framförallt fysiska åtgärder i linjenät, 

förtursregler etc. leda till negativa konsekvenser för möjligheten att använda bilen. 

Förändrade linjesystem och bussterminaler tar en plats i det fysiska rummet som 

innebär att vissa aktörer kan uppleva olägenheter av de trafikförändringar som blir 

resultatet. Det nya systemet kan även konkurrera om ytor med annan tänkbar 

användning. Att genomföra förändringar som skall främja kollektivtrafiken och där 

olika intressen kan komma att ställas mot varandra är således inte alldeles enkelt. 

Genomförandet av denna typ av förändringar ställer stora krav på våra politiska 

institutioner, inte minst de kommunala. 

   Att förbättra kollektivtrafiken tycks dock vara en nationellt angelägen fråga. I 

följande kapitel skall nu beskrivas hur arbetet med att förändra kollektivtrafiksystemet i 

Luleå har bedrivits under de senaste decennierna.
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5

KOLLEKTIVTRAFIKFRÅGAN I LULEÅ UNDER PERIODEN 
1976-2003

Kollektivtrafikens utformning och funktion är en fråga som är ständigt aktuell i den 

kommunala planeringen. I takt med de förändringar som sker i staden förändras 

behovet av transporter. I detta kapitel beskrivs arbetet med att förändra 

kollektivtrafiken i Luleå såsom det bedrivits under knappt 30 år. I Luleås har 

kollektivtrafikfrågan handlat om hur bussnätet ska se ut men främst om hur 

busstrafiken skall organiseras inne i centrum. Under senare delen av 1970-talet 

genomfördes de förändringar av lokalbussarnas linjesträckning i centrum som i allt 

väsentligt kom att gälla under 25 års tid. 

Figur 5: Karta över centrumhalvön i Luleå. (Källa: Luleå kommun, stadsbyggnadskontoret). 
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Den lösning som beslutades år 1976 innebar i huvudsak att: 

- Busslinjerna skulle koncentreras till Storgatan som skulle vara en 

utsträckt terminal som gav möjlighet till byte mellan olika linjer. 

- Storgatan skulle befrias från biltrafik och vara gågata, på delen mellan 

Smedjegatan och Kungsgatan och även fri från bussar. 

- Slingan i Stationsgatan genom nio-kvartersområdet motiverades 

ursprungligen med tanken på en terminal för regionalbussarna, som 

skulle köra på Sandviksgatan. 

- Slingan motiverades också av strävan att erbjuda korta gångavstånd för 

bostäder och arbetsplatser söder om Sandviksgatan. 

- Busslinjerna skulle få sin västra ändpunkt vid Residensgatan för att ge 

bra service för de tunga arbetsplatserna i denna del av stan (Luleå 

kommun, Persson, 1980). 

I slutet av 1980-talet aktualiseras åter frågan om kollektivtrafikens utformning. Skälet 

angavs vara att det kommunala bussbolaget Luleå lokaltrafik AB (LLT) och Luleå 

kommun hade erhållit skrivelser från enskilda och organisationer via de politiska 

partierna som i KF lagt motioner med förslag på förbättringar av kollektivtrafiken med 

syfte att höja dess attraktionskraft. De förslagen som inkommit rörde bl a busstaxor, 

miljöfrågorna i centrum och linjenätets sträckning (KF, 1989-02-27). Det tycks också 

ha varit så att Storgatans ombyggnad till delvis en gågata sågs som en början på 

omvandlingen till ett bilfritt centrum. Planerna på 1970-talet tycks dock ha varit 

större, då man tänkt sig en trafikring runt centrum med syfte att få en bättre miljö för 

fotgängare och cyklister och en sammanhållen gågata som inte korsades av 

fordonstrafik (Gatukontoret, 1989-09-29). Med kollektivtrafik avsågs här både 

tätortstrafiken som trafikeras av LLT samt landsbygdstrafiken som trafikerades av 

Länstrafiken i Norrbotten AB. Det förslag till beslut som styrelsen för LLT framlade 

för kommunstyrelsen innebar bland annat att: 
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- en översyn och utredning av kollektivtrafiken med avseende på såväl 

landsbygdstrafikens behov och utbud som tätortstrafikens 

linjeläggningar, turutbud, servicelinjer, taxesystem och 

övergångsmöjigheter genomföres. Översynen skulle till vissa delar göras 

i samråd med Länstrafiken i Norrbotten AB.

- parallellt med utredningsuppdraget låta gatukontoret och LLT 

framlägga en konsekvensutredning som belyste effekten av vissa 

trafikrestriktioner exempelvis nedanstående förslag: 

o stänga Smedjegatan för genomfartstrafik 

o öppna Skeppsbrogatan via Residensgatan till Varvsleden med 

restriktioner för viss tung trafik (KS, 1989-02-13, § 132) 

Förslaget innebar även att kommunstyrelsens arbetsutskott skulle fungera som 

ledningsgrupp samt att man utsåg en arbetsgrupp bestående av LLT, Länstrafiken, 

gatukontoret, planeringsavdelningen, miljö- och hälsoskyddskontoret samt att 

representanter från övriga berörda förvaltningar ingick som sakkunniga (ibid.). Enligt 

förslaget skulle alltså grupperna uteslutande bestå av politiker och tjänstemän. Efter 

beredning lade så kommunstyrelsen fram förslaget för kommunfullmäktige som 

beslutade i enlighet med ovan presenterade förslag (KF, 1989-02-27, § 37). 

5.1 Projektets slutrapport 

I september 1992 presenterar arbetsgruppen, eller kollektivtrafikgruppen som den 

kallades, sin slutredovisning med förslag inför ledningsgruppen. Gruppens arbete 

resulterade i en rad utredningar och studier som hade utförts av såväl konsulter som 

kommunala förvaltningar. Då det gällde syftet med projektet anförde 

kollektivtrafikgruppen att: ”[s]yftet med utredningen är att få till stånd ett ökat 

kollektivtrafikresande och en minskad användning av privatbilen framförallt vad 

beträffande arbetsresor.” (Luleå kommun, kollektivtrafikgruppen, 1992-09-08). Vidare 

skriver man; ”Lyckas detta blir miljön bättre vilket också är ett syfte med utredningen, 

speciellt vad gäller miljön i centrum” (ibid.).
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Gruppen arbetade utifrån antagandet att en attraktivare kollektivtrafik skulle locka fler 

att lämna bilen hemma och istället välja bussen. Åtgärder som nämns i rapporten är 

tätare turer, bättre tillgänglighet, bekvämare bussar m.m. Att införa åtgärder som skulle 

försämra möjligheterna att såsom tidigare fortsätta använda bilen sågs inte som en 

framkomlig väg.

   Frågan om hur kollektivtrafiken skulle utformas i centrum har hela tiden varit en 

viktig och svårt problem att lösa, som också varit avhängigt vilken linjetyp som det till 

slut beslutas om. De linjetyper som behandlades i rapporten var s.k. integrerad slinga, 

separat slinga och genomgående linje. I integrerade slinga, som var den som då användes i 

Luleå, innebär att bussarna går i en linje mellan stadsdelarna och centrum, i centrum 

går de en slinga för att sedan återvända till den stadsdel den kom ifrån. Linjedragningen 

blir alltså radiell, med undantag från centrumslingan (Figur 6).  

Figur 6: Linjetyper för kollektivtrafik. (Källa: Holmberg, 1996:131)

Denna linjetyp är den vanligast förekommande och är en konsekvens av att de största 

trafikbehoven normalt sett går i radiell riktning till och från centrum (Holmberg, 

1996:132). Projektgruppens utgångspunkt var att detta system inte var bra, speciellt då 

det gällde buller- och luftföroreningar längs centrumslingan. Ett alternativ som 

diskuterades var att centrumslingan skulle skiljas från de radiella linjerna. Centrum 

skulle alltså trafikeras med speciella fordon och inkommande linjer skulle endast 

tangera centrumslingan. Projektgruppen förkastade dock detta förslag, främst på grund 

av att det skulle innebära fler bussbyten för passagerarna. Alternativet med 

genomgående linjer var det som projektgruppen befann vara mest realistiskt. En 

genomgående linje eller sammankopplad radiell linje innebär att bussarnas vändpunkter 

Radiell linje Genomgående linje

Centrum Centrum
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ligger ute stadsdelarna. Stadsdelar binds på detta sätt ihop så att behovet av bussbyte i 

centrum reduceras. För att detta system skall bli så effektivt som möjligt bör dock alla 

linjer passera en gemensam skärningspunkt i centrum och då väcks naturligen frågan 

hur denna skärningspunkt skall vara konstruerad och var den skall ligga. 

Projektgruppen menade även att störst effektivitet uppnåddes om man samordnade 

LLT:s tätortstrafik och Länstrafikens landsbygdstrafik så att byten skedde på en och 

samma plats. Den plats som gruppens förslag såg som lämpligast var den s.k. Trekanten

(se Figur 5). Förslaget som projektgruppen lämnade till ledningsgruppen innebar bland 

annat att delutredningen ”Linjenätsutredningen”, som innebar det ovan redovisade 

linjenätsförändringarna, skulle ligga till grund för det fortsatta arbetet. Uppdraget att 

vidare utreda hur terminalen på Trekanten skulle utformas föreslog man skulle ges till 

LLT, d v s bussbolaget. 

   En av de rapporter som presenterades inom ramen för Kollektivtrafikutredningen 

var en konsekvensanalys som utfördes av Gatukontoret och som presenterades i 

september 1989. Analysen visade, genom datorsimuleringar av trafikflödet, att en 

stängning av Smedjegatan skulle innebära att trafiken och därmed miljöbelastningen på 

andra gator främst Kungsgatan respektive Rådstugatan skulle öka. Ökningen 

bedömdes bli så pass markant att gatukontoret förordade att Smedjegatan inte skulle 

stängas för fordonstrafik, istället förordade man ombyggnation som skulle begränsa 

framkomligheten. Förslaget var att minska antalet körbanor till en i vardera riktningen 

och även bygga dem så att framkomligheten för tung trafik minskades. Då det gäller 

kollektivtrafiken föreslogs att linjedragningen i centrum skulle göras längs 

Skeppsbrogatan (Gatukontoret, 1989-09-29).  

   Hösten 1992 tillstyrkte ledningsgruppen det förslag som arbetsgruppen presenterade. 

Den hade dock en invändning då det gällde lokaliseringen av terminalen. Innan 

förslaget skulle överlämnas till KS ansåg de att gatukontoret ytterligare skulle utreda 

lämpligaste läge för terminalen, de alternativ som ansågs finnas var Trekanten eller 

kvarteret Uttern (Kollektivtrafikutredningen, 1992-11-16). Frågan utreddes senare 

men ledde inte till några konkreta förslag (Intervju 13, 2004-05-13).
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5.2 En lokal agenda för hållbar utveckling växer fram 
Under början och mitten av 1990-talet skedde en snabb utveckling av Agenda 21-

arbetet i Sveriges kommuner. I Luleå beslutade kommunfullmäktige i maj 1993 att 

kommunen skulle ta fram en lokal agenda utifrån FN:s Riodeklaration. Hösten 1994 

fattade kommunfullmäktige ett beslut som fastställde hur Luleås agendaarbete skulle 

bedrivas samt att Luleå dessutom skulle bli en ekokommun. Under 1994-1997 hölls 

utbildningar, informationsmöten och temakvällar i miljöarbete, för kommunanställda 

och övriga luleåbor. Under perioden samlades det in synpunkter, förslag och åsikter 

från deltagarna då det gällde deras syn på vad som behövde göras i Luleå för att främja 

hållbar utveckling. Arbetet resulterade i sju idédokument som beskrev 

framtidsscenarier inom olika områden. Det område som de flesta förslagen behandlade 

var transporter av varor och människor (28 %), därefter källsortering och kompostering 

(16 %) och mat och handel (13 %). Dokumenten användes som ett underlag för 

fortsatt arbete och skickades ut på remiss till kommunala förvaltningar och bolag, drygt 

500 företag, föreningar och organisationer. Även dessa dokument presenterades på 

temakvällar, utställningar och i samband med andra aktiviteter. Under vintern 1996/97 

genomfördes arbetet med att skriva den lokala agenda-21-planen. Även denna gång 

användes ett arbetssätt som möjliggjorde deltagande av alla som var intresserade att 

medverka. Under februari 1997 genomfördes runda-bordssamtal och samtidigt skrevs 

den Lokala Agendan. Deltagare var företrädare för offentlig sektor, företag, föreningar, 

partier och privatpersoner. Kommunikationer var det område som samlade flest 

deltagare, därefter kom frågor relaterade till hemmet, omsorgen, utbildning, 

företagande, fritid och naturresurser. Det färdiga förslaget till Lokal Agenda antogs av 

kommunfullmäktige i augusti 1997 (Luleå kommun, 1999a.). 

5.3 KIF - Kollektivtrafik i förändring 
Från arbetet med en lokal agenda ser vi att kommunikationer och transporter var ett 

område som engagerade medborgare. I juni 1997 behandlade kommunstyrelsen ett 

förslag från tekniska nämnden om att tillsätta en projektorganisation som skulle arbeta 

med kollektivtrafikfrågor i Luleå tätort. För att lyckas i sina ambitioner som 

ekokommun ansågs det viktigt att förbättra miljön i centrum genom att skapa en 
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attraktivare kollektivtrafik. Projektförslaget som hade tagits fram av tekniska kontoret 

och LLT utgick från att ett nytt linjenät och en omstigningsterminal krävdes för att 

förbättra kollektivtrafiken (KS, 1997-06-02, § 186). Man gick således på samma linje 

som kollektivtrafikutredningen hade gjort fem år tidigare.

   KS beslutade att tillsätta en projektorganisation bestående av en ledningsgrupp, 

referensgrupp, projektledare samt delprojektledare. I ledningsgruppen ingick 

dåvarande kommunalrådet Kjell Mickelsson (s), fullmäktigeledamoten Krister 

Hammarbergh (m) samt tjänstemän från berörda förvaltningar och bussbolaget. 

Referensgruppen bestod av företrädare för Länstrafiken, Skolförvaltningen, Vägverket, 

Luleå tekniska universitet, personalorganisationer på LLT, Polisen samt Luleå & Co6.

Syftet med projektet var att: 

Arbeta med en helhetssatsning på kollektivttrafiken i Luleå tätort så att fler 

människor väljer bussen för sitt transportbehov 

Vara en miljösatsning genom att attraktivare kollektivtrafik ökar sin 

marknadsandel av de totala persontransporterna. (KS, 1997-06-02, § 186, bil. 

186/97)

5.3.1 Rapporten presenteras 
I augusti 1998 presenterar projektgruppen rapporten Kollektivtrafik i förändring.

Rapporten innehåller förslag för delprojekten linjenät-hållplatser, terminal, 

informationssystem och trafiksignaler-bussfiler.

   Delprojektet linjenät-hållplatser föreslog att det skulle införas ett linjenät bestående av 

genomgående radiella stomlinjer och stadsdelslinjer som leds via en 

omstigningsterminal i centrum. Denna del av förslaget var således överensstämmande 

med förslaget som presenterades i den tidigare Linjenätsutredningen. Dessutom föreslog 

man två ringlinjer som skulle underlätta transporterna mellan stadsdelar eftersom man 

då inte behövde åka in till centrum. För att göra ytterligare förbättringar av 

kollektivtrafiken föreslogs direktlinjer mellan områden med stort reseunderlag såsom 

6 Luleå & Co verkar för att utveckla handeln i Luleå centrum och består av företrädare för 
kommunen och lokala näringsidkare.
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skolor och vissa företag. Behovet av persontransporter i centrum skulle lösas med ett 

dubbelriktat busslinjenät som skulle trafikera centrumhalvön.  

   Delprojektet Terminal lämnade ett förslag som innebar att den terminal som det nya 

linjesystemet krävde skulle byggas i kv. Uttern. Kollektivtrafikutredningen hade sex år 

tidigare förordat trekanten som lämplig lokaliseringsplats för terminalen, men nu 

förordades alltså istället kv. Uttern. Det motiv som anfördes var att man ansåg att 

Trekanten var för liten. Smedjegatan hade diskuterats som tänkbar plats för lokalisering 

men hade fallit bort eftersom man ansåg att terminalen skulle ha blivit orimligt lång. 

Ytterligare ett alternativ som diskuterats var Järnvägsparken men det alternativet ansågs 

inte ha fungerat tillsammans med linjenätet, platsen var också den minst centralt 

belägna av förslagen. Anledningen till att terminalen behövde större ytor var att den 

inte endast skulle göras tillgänglig för LLT:s bussar utan även för Länstrafikens bussar 

och för taxibilar. 

   Delprojektet Ttrafiksignaler-bussfiler föreslog att samtliga trafiksignaler som passerades 

av busstrafik skulle förses med prioritering. Studier hade visat att ca 20 % av bussarnas 

restid i centrum berodde på fördröjningar i korsningar. Om bussarnas framkomlighet 

prioriteras framför annan trafik reduceras restiden med buss och minskat stillastående 

minskar utsläppen från kollektivtrafiken. Samtidigt påverkar ett sådant system 

biltrafiken. Bilister som korsar busslinjerna kan uppleva ökade fördröjningar vid 

trafiksignaler.  

   Slutligen föreslog delprojektet Informationssystem att ett trafikinformationssystem 

skulle införas. Projektgruppen menade att trafikinformationen till resenärerna behövde 

förbättras för att ett ökat bussåkande skulle bli verklighet. Förutom de tryckta 

tidtabellerna och annan traditionell information skulle trafikinformation göras 

tillgänglig via monitorer placerade på bland annat skolor, större arbetsplatser, 

hållplatser och affärscentra. 

   KS behandlade rapporten den 14 september 1998. Projektarbetsgruppen föreslog att 

KS skulle besluta om att rapporten Kollektivtrafik i förändring (KIF) skulle få utgöra 

underlag för den fortsatta planeringen för kollektivtrafiken i tätorten. Endast Lisa 

Domeij (mp) yrkade bifall till arbetsgruppens förslag, övriga partier yrkade på 



59

återremiss till arbetsgruppen. Motiveringen för återremiss var främst att man ville se 

fler alternativ då det gällde lokalisering av bussterminal och linjesträckningar. Krister 

Hammarbergh (m) och Ylva Strutz (fp) ville dessutom se alternativ då det gällde 

möjligheter till samlokalisering med andra verksamheter i terminalen. 

   KS beslut blev att återremittera ärendet till arbetsgruppen för kompletterande 

utredning, med alternativa linjesträckningar och fler alternativ till lokalisering av 

bussterminalen (KS, 1998-09-14, § 183). 

5.4 KIF 2 

Arbetsgruppen återsamlades i november 1998 för att planera det fortsatta arbetet 

utifrån det uppdrag som givits av KS. Gruppen var överens om att KIF-utredningens 

referensgrupp borde integreras i arbetet samt att allmänheten skulle inbjudas till 

samråd. Eftersom man såg framför sig att det skulle kunna uppstå grundläggande 

konflikter mellan målen att samtidigt vara ekokommun och 

”Kommunikationscentrum i Norr” enades man om att lämna frågor som kunde ha 

politiska implikationer till ledningsgruppen (Luleå kommun, startmöte KIF-2, 1998-

11-20). Ledningsgruppen kom att ha samma sammansättning förutom att Kjell 

Mickelsson ersattes av Mårten Ström (s).  

   Den moderna stadens centrum innebär en koncentration av många aktiviteter till en 

begränsad yta. I staden finns framförallt handel, arbetsplatser, skolor och bostäder som 

alla behöver tillgång till kommunikationsvägar, men även har olika krav på t ex 

miljön. Detta blir speciellt tydligt i Luleås fall eftersom centrum är beläget på en halvö 

med naturligt begränsade expansionsmöjligheter. Efter förkastande av ett antal 

alternativ presenterade gruppen två olika alternativ för linjenät och 

omstigningsterminal (Figur 7). Alternativen byggde på två olika principer. Den första 

innebar att busslinjenätet skulle gå nära så många arbetsplatser, och andra målpunkter, 

som möjligt. Detta alternativ erbjöd alltså en hög servicegrad definierad som närhet till 

bussen varhelst på centrumhalvön man befann sig. Det andra alternativet byggde på att 

busslinjenätet skulle gå igenom centrum på den mest centrala platsen utifrån var 

arbetsplatser och handel var belägna. För att försörja framförallt de nordvästra delarna 
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av centrum var förslaget att busslinjenätet kompletterades med en centrumlinje. Detta 

skulle dock totalt sett innebära att busstrafiken på centrumhalvön minskade avsevärt. 

Figur 7: Principer för linjenätets dragning genom Luleå centrum. (Källa: Bussen i Luleå centrum, 
Slutrapport juli 1999) 

Alternativ 1 innebar ett enkel- eller dubbelriktat linjenät på centrumhalvön där 

omstigningsterminalen lokaliserades på gatan mellan kvarteret Hunden och Trekanten. 

Alternativ 2 innebar att linjenätet drogs så kort sträcka som möjligt genom centrum 

och där omstigningsterminalen lokaliserades till Smedjegatan. Förslaget skulle även 

innebära att Smedjegatan stängdes för övrig trafik mellan Magasinsgatan och 

Köpmangatan.

   Konsekvenserna för resenärerna av alternativ 1 ansågs främst vara att 

omstigningsterminalen skulle hamna mindre centralt. Den mest centrala hållplatsen 

skulle flyttas från Storgatan till Skeppsbrogatan, vilket ansågs mer avsides samt att 

topografin medför att terminalen skulle hamna på de lägst liggande delarna av 

centrumhalvön. Alternativ 2 innebar inga större förändringar mot den dåvarande 

lösningen. Bättre möjligheter till byten mellan linjer skulle finnas i båda förslagen. 

   Då det gällde miljöbelasningen av fordonstrafik hade det gjorts 

konsekvensbedömningar avseende buller, utsläpp och biltrafik. Alternativ 1 innebar en 

linjesträckning runt centrumhalvön, vilket således innebar fler busskilometer med 

tillhörande buller och utsläpp. Dessutom innebar alternativet att bussarna i högre grad 

skulle trafikera gator där fanns bostäder. Alternativ 2 innebar att bussarna endast skulle 
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korsa centrumhalvön via Smedjegatan vilket innebar färre busskilometer. Där fanns 

också tämligen få bostäder. Den stora frågan då det gällde Alternativ 2 var hur en 

stängning av Smedjegatan skulle påverka flödet av biltrafik i centrum. Smedjegatan 

trafikerades dagligen av ca 9 000 fordon och antagandet var att 20 % skulle försvinna 

som en följd att bilister valde andra lösningar än att ta bilen in till centrum (Bussen i 

Luleå centrum, s. 34). Resterande trafik beräknades fördela sig så att 40 % av 

fordonstrafikanterna valde Rådstugatan och resterande 60 % valde Kungsgatan. För 

Kungsgatans del skulle det innebära en ökning av den dagliga trafiken från 8 200 

fordon till 12 600 fordon. I likhet med den tidigare konsekvensutredningen från 1989 

ansåg man nu att det eventuellt behövdes göras åtgärder för att hantera den ökade 

trafiken på Kungsgatan.

   Kollektivtrafiksystemet i Luleå kommun består förutom av LLT:s busstrafik även av 

Länstrafiken som bedriver busstrafik mellan Luleå tätort och byarna i Luleå kommun. 

Dessutom bedriver Länstrafiken trafik mellan kommunerna i länet. De båda alternativ 

som arbetsgruppens presenterat innebar att Länstrafiken skulle fortsätta att använda 

busstationen i kv. Loet som huvudhållplats. Det skulle dessutom finnas ett antal övriga 

hållplatser på centrumhalvön. Däremot var det inte aktuellt att Länstrafikens bussar 

skulle trafikera samma terminal som LLT. Motivet till detta angavs vara att man ville 

minska konkurrensen om trafikutrymmet på centrumhalvön (Bussen i Luleå centrum, 

1999).

   Ledningsgruppen beslutade i juni 1999 att förorda Alternativ 2 som modell för 

kollektivtrafikens omstrukturering (LLT, 1999). 

5.4.1 Reaktioner från remissinstanser och medborgare 
Under april 1999 remissbehandlades utredningen. Detta skedde genom 

remissförfrågningar till ett femtiotal organisationer, utställning på stadsbiblioteket, två 

informationsmöten riktade mot allmänheten samt en webbaserad utställning. 

   Remissförfrågan ledde till att det inkom trettiotre skriftliga remissvar. Av dem som 

hade tagit ställning för något av förslagen stöddes Alternativ 2 av en majoritet. De som 

stödde alternativet var framförallt fastighetsbolag, socialförvaltningens 

färdtjänsthandläggare, bostadsrättföreningar i centrum, handeln, privatpersoner och 
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företrädare för gymnasieskolan. Flera anförde förbättrad miljö i centrum som skäl för 

sitt ställningstagande. Samtidigt framfördes invändningar som framförallt handlade om 

konsekvenser för övriga trafikslag. Flera viktiga remissinstanser var dock istället för 

Alternativ 1, dessa var bl a LLT, HTF-klubben på LLT, Länstrafiken och SJ 

Fastighetsdivision. De invändningar som dessa förde fram mot Alternativ 2 var det 

skulle leda till fler omstigningar mellan busslinjer och centrumlinjen, att centrumlinjen 

skulle ta en del av Stadsparken i anspråk samt att linjedragningen för Länstrafiken samt 

kopplingen mellan denna och LLT:s linjenät skulle vara bristfällig (KIF 2, 1999-05-

28).

   LLT:s invändningar var av mer omfattande karaktär och förutom invändningar av 

teknisk karaktär riktade man sig även mot hur utredningsarbetet hade bedrivits. Man 

menade att utredningen i sin framställan hade gynnat alternativ 2. Dessutom menade 

LLT att arbetsgruppen ej hade dokumenterat sina möten på ett tillfredsställande sätt, 

vilket gjort det svårt att få insyn i deras arbete (LLT, 1999-06-09). 

   Det inkom även ett antal remissvar som inte tog ställning för ettdera alternativet. 

Både Länsstyrelsen och Vägverket menade t ex att alternativen behövde analyseras 

ytterligare för att kunna bedöma konsekvenserna för bl a miljön och kollektivtrafikens 

attraktivitet. Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) menade att inget av 

förslagen var lämpligt utifrån deras medlemmars behov, istället förordade de det äldre 

förslaget som innebar en terminal i kv. Uttern.  

   Resultaten från utställningarna på Stadsbiblioteket och webben visade att stödet för 

Alternativ 2 var större än stödet för Alternativ 1, se Diagram 4. Skillnaden är dock 

störst då det gäller de svar som inkommit på utställningen på Stadshuset.
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Utställning på Stadsbiblioteket

13%

87%

Alt ernat iv 1

Alt ernat iv 2

Svar via Internet

47%

53%

Alt ernat iv 1

Alt ernat iv 2

Skriftliga remissvar

19%

49%

32% Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ utan
ställningstagande

Diagram 4: Stöd för de olika alternativen i de inkomna remissvaren. (Källa: Bussen i Luleå centrum)

Detta är också den största svarsgruppen och omfattar 125 personer. Antal svar via 

Internet uppgick till 45 st och som tidigare nämnts uppgick de skriftliga remissvaren 

till 33 st. 

   Som tidigare nämnts föreslog ledningsgruppen Alternativ 2 till KS. Gruppen pekade 

på de skillnader som fanns mellan förslagen. Skillnaderna angavs vara att alternativ 2 

jämfört med Alternativ 1 gav: 

Högre investering men lägre driftskostad 

Kortaste körsträcka för bussarna i centrum 
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Bästa läget för navet7

Något sämre servicegrad för en del av resenärerna i centrum 

Mindre konflikt med annan trafik 

(KF, 1999-09-27, § 155) 

Det fanns för- och nackdelar med båda men gruppens bedömning var att fördelarna 

med Alternativ 2 övervägde nackdelarna.

5.4.2 Den politiska behandlingen av KIF 2 
Alternativ 2 hade i KS stöd av Ulla Ölvebro (s), Lennart Lindström (c), Krister 

Hammarbergh (m), Ylva Strutz (fp) samt Lisa Domeij (mp). Börje Lööw (v) och 

Conny Sundström (kd) yrkade istället att KS skulle anta Alternativ 1 som utgångspunkt 

för den fortsatta planeringen (KS, 1999-09-13, § 238). 

   Majoritet för Alternativ 2 ledde till att KS föreslog att KF bl a skulle besluta att: 

- lägga rapportens huvudprincip 2 som underlag för den fortsatta 

planeringen för kollektivtrafiken i Luleå centrum 

- lägga rapporten Kollektivtrafik i förändring från 1998-08-10 som underlag 

för den fortsatta planeringen för kollektivtrafiken i Luleå tätort 

- uppdra åt tekniska kontoret att tillsammans med stadsbyggnadskontoret 

och LLT fullfölja planeringen och utforma förslag till detaljlösningar för 

ett genomförande av valda huvudprincip och förslag i tillämpliga delar i 

KIF 1 och KIF 2.

Förslaget antogs av KF med reservation från Vänsterpartiet och Kristdemokraterna 

(KF, 1999-09-27, § 155). 

7 Nav är nu den benämning som används för den fysiska knutpunkten. Det ursprungliga förslaget var 
att en terminal skulle byggas. 
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5.5 Ansökan om LIP-medel 
År 1998 inrättades genom förordning lokala investeringsprogram (LIP) som hade syftet 

att stimulera omställningen av Sverige till ett hållbart samhälle8. Stödprogrammet, som 

handlades av Miljödepartementet, tog fasta på att den lokala nivån var viktig då det 

gällde att skapa en samhällsutveckling i hållbar riktning. Med goda erfarenheter av det 

arbete som bedrivits i landets kommuner då det gällt Agenda-21 riktade sig detta 

program till kommunerna som kunde söka stöd för en rad åtgärder som skulle främja 

den ekologiska omställningen såsom t ex minskning av belastning på miljön och 

ökning av effektiviteten i användning av energi och andra naturresurser (Förordning 

1998:23). Luleå kommun blev ej beviljat något stöd i de två första bidragsomgångarna 

som avsåg perioderna 1998-2000 och 1999-2001. Hösten 1999 lämnade dock 

kommunen in en ny ansökan till den tredje bidragsomgången som avsåg perioden 

2000-2002. I ansökan, där delprojekten skulle anges i prioritetsordning, prioriterades 

delprojektet Kollektivtrafik i förändring nu högre (från 13:e till 3:e plats) eftersom KF 

nyligen hade tagit ett beslut om den framtida kollektivtrafikens utformning (KS, 1999-

11-15, § 297). Ansökan omfattade totalt 14 delprojekt som spände över en rad 

områden. Syftet och målet med projektet beskrevs vara i enlighet med 

Kollektivtrafikkommitténs förslag som presenterades i avsnitt 4.3: 

Kollektivtrafiken med buss skall göras effektivare och attraktivare för resenärerna. 
Avsikten är att åstadkomma en påtaglig överströmning av resenärer från privatbilen till 
bussen. Åtgärderna är effektivare linjenät, centrumpendel, trafikinformation, bussfiler och 
bussprioriterade trafiksignaler. Som en följd av insatserna räknar trafikutredarna på kort 
sikt med en resandeökning inom kollektivtrafiken med 3-5 % per år. I projektet ingår 
försök med en el/etanoldriven hybridbuss för matartrafiken i centrum. Detta delprojekt 
kan betecknas som mycket intressant då någon vetenskaplig utvärdering inte utförts 
avseende el/etanol i kallt klimat. Övriga bussar i matartrafiken har etanoldrift. 
Investeringskostnaden är beräknad till 56 550 kkr. (Luleå kommuns ansökan om stöd till 
lokalt investeringsprogram, 1999)      

Parallellt med de fysiska förändringarna avsåg kommunen att genomföra en omfattande 

informations- och folkbildningskampanj (ibid.).  

8 Förordning (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i 
samhället utfärdades 1998-01-22 och upphävdes 2002-01-01.
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   Enligt förordningen skulle Länsstyrelsen lämna ett samrådsyttrande innan beslut togs. 

I sitt samrådsyttrande skrev Länsstyrelsen att de ansåg att Luleå kommuns ansökan 

innehöll intressanta projekt som, tillsammans med kommunens övriga miljöarbete, 

skulle främja kommunens arbete med en ekologisk samhällsutveckling. Projektet 

Kollektivtrafik i förändring ansågs särskilt intressant därför att det bl a inbegrep tester av 

hybridfordon i kallt klimat (Länsstyrelsen, 1999). Ett ytterligare yttrande om projektet 

lämnades av Vägverket. De menade att utifrån det material de hade och den tid de 

hade till förfogande inte kunde lämna något tydligt utlåtande i det aktuella fallet. I 

yttrandet tar Vägverket istället upp att satsningar på såväl gång- och cykelvägar som 

kollektivtrafik både kan gynna miljön och folkhälsan i allmänhet. 

   Regeringen beviljade Luleå kommun bidrag till ett lokalt investeringsprogram i mars 

2000. Luleå kommun hade sökt bidrag för 14 olika projekt och 8 av dem beviljades 

stöd. Bland dem ingick projektet Kollektivtrafik i förändring (Miljödepartementet, 2000). 

5.6 Buss 2001 

Arbetet med att verkställa KF:s beslut från september 1999 fortsatte under vintern och 

våren 99/00. Projektet som nu gick in i genomförandeskedet kallades fortsättningsvis 

BUSS 2001, vilket avsåg det år då genomförandet skulle vara klart. Även 

fortsättningsvis avsåg gruppen att ha dialog med aktörer som påverkades av projektet, 

såsom t ex fastighetsägare och näringsidkare i centrum (Minnesanteckningar

ledningsgruppen, 1999-10-21). De frågor som var mest aktuella var dock fortfarande 

hur centrumlinjens och Länstrafikens linjedragning skulle se ut. Centrumlinjen 

utreddes och olika förslag lämnades av en konsult, som dock menade att det var svårt 

att hitta en väl fungerande lösning. Framförallt handlade problemen om hur 

transportbehoven för gymnasieeleverna skulle kunna lösas (Styrgruppen, 000124)9.

Svårigheterna med att hitta en bra lösning för centrumlinjen ledde till att styrgruppen 

föreslog KS att den inte skulle införas (Styrgruppen, 000127). Samtal med Länstrafiken 

om att enas om deras körvägar i centrum ledde ej fram till någon gemensam lösning. I 

maj 2000 bestämde styrgruppen att från norr inkommande bussar skulle köra 

9 Den tidigare ledningsgruppen benämndes nu styrgruppen (Styrgruppen 99-11-22) 
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Skeppsbrogatan-Residensgatan-Södra Hamnleden-Loet och bussar från söder skulle 

köra Sandviksgatan-Södra Hamnleden-Loet (Styrgruppen, 000512). Länstrafiken skulle 

således inte köra genom centrum där lokaltrafikens huvudhållplats skulle finnas. 

   Parallellt med de fysiska förändringarna började gruppen också planera ett 

folkbildningsprojekt, som skulle bestå av en satsning på att få resenärer att i större 

utsträckning använda bussen. För att få ett bättre underlag för beslut om projektet 

lanserades idén om att genomföra en resvaneundersökning (RVU) bland Luleås 

invånare (Styrgruppen, 000512). RVU:n genomfördes av en konsult under hösten 

2000 och en slutrapport kom i januari 2001 (RVU, 2001). Projektidéerna leder till att 

delprojektet Färdas väl startar under 2001. 

   Hösten 2000 bestämmer gruppen att Buss 2001 och LIP-projektet Kollektivtrafik i 

förändring är ett och samma projekt (Styrgruppen 001019). Projektets finansiering som 

delvis utgörs av LIP-pengar innebär att förändringar av projektet kunde behöva 

godkännas av Miljödepartementet. En väsentlig förändring av projektet som börjar 

diskuteras är att frångå satsningen på hybrid- och etanolbussar. Denna satsning som 

framhävdes i LIP-ansökan önskar nu LLT överge och istället satsa på bättre rening av 

dieselbussarna med hjälp av partikelfilter (Styrgrupp, 001215). Man hänvisade till att 

försök på andra platser hade givit tveksamma resultat, vilket medfört att intresset för 

detta alternativ hade avtagit. LLT önskade även att det nya kollektivtrafiksystemet 

skulle tas i drift först 2002. Argumenten för en uppskjutning var främst att det nya 

informationssystemet inte skulle hinna bli klart under 2001. Vidare menade man att 

det var viktigt att det nya systemet verkligen var färdigt och fungerande då det infördes 

(ibid.).

5.7 Buss 200210

I samband med att projektet övergår från Buss 2001 till Buss 2002 ombildas även 

styrgruppen som inledningsvis bestått av både tjänstemän och politiker till att i 

fortsättningen endast bestå av tjänstemän. Samtliga delprojekt arbetade vidare mot sina 

mål, men det var frågorna om förändringarna av LIP-ansökan samt detaljplanen för 

10 Efter att KS i februari 2001 beslutat att skjuta upp övergången till det nya kollektivtrafiksystemet 
ytterligare ett år beslöt styrgruppen att nu kalla projektet Buss 2002 (Styrgruppen, 010215). 
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Smedjegatan som var de mest komplicerade. Samtidigt blev kritiken mot att stänga 

Smedjegatan för biltrafik också allt intensivare.   

5.7.1 LIP- förändringar
Bussprojektet hade sitt organisatoriska ursprung hos LLT, tekniska förvaltningen och 

stadsbyggnadskontoret. Kommunens ansökan om stöd enligt LIP hade handlagts från 

utvecklingskontoret. Då det fanns ekonomiska kopplingar mellan Buss 2002 och LIP 

var det, som tidigare nämnts, tvunget att få projektförändringar godkända av 

Miljödepartementet. Kontakterna mellan kommunen och departementet sköttes av 

handläggare på utvecklingskontoret. Styrgruppen ville att kontakt togs med 

departementet för att förankra förändringarna (Styrgruppen, 001215–ff). Handläggaren 

undersökte också möjligheter att utverka stöd för andra miljöfrämjande åtgärder inom 

transportområdet såsom cykelvägar (Styrgruppen, 001211). Ansökan om 

projektförändringar görs dock i början av 2002 och godkändes samma sommar.    

5.7.2 Detaljplan för Smedjegatan  
Enligt den befintliga detaljplanen för den del av Smedjegatan som var aktuell för 

stängning för biltrafik var området klassat som allmän plats, gata eller torg (Detaljplan 

för del av Innerstaden 2:1, 2000). Förändringarna skulle innebära att Smedjegatan 

istället skulle klassas som bussgata vilket innebar att det behövdes en ny detaljplan för 

området. KS gav i februari 2000 uppdrag till stadsbyggnadskontoret att genomföra ett 

detaljplanearbete för planområdet (KS 000210, § 42; KS, 000615 § 145). Planförslaget 

var klart i december 2000 och ställdes ut för granskning under perioden 001218–

010122 (KF, 011029, § 131).

   I samband med planutställningen inkom sju skrivelser som hade olika synpunkter på 

planförslaget. De flesta invändningarna mot förslaget kom ifrån en privatperson 

(Anders Forsén) och en bostadsrättsförening (Brf Luleåhus nr 15). Dessa hade även 

tidigare lämnat in skrivelser angående bussprojektet. Den kritik som framfördes av dem 

byggde bl a på att de ansåg att kommunen ej hade tagit fram erforderligt 

beslutsunderlag enligt vad som krävdes enligt Plan- och bygglagen (PBL). De menade 

också att den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som fanns ej var tillräcklig och att 
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utsläppen från annan trafik än bussar skulle öka som en följd av Smedjegatans 

stängning (KF, 011029, § 131; Forsén 000218, 000918, 000927, 010829).    

   Även inom den politiska församlingen blev projektet och stängningen mer 

kontroversiell. Lennart Lindström (c) ställde hösten 2000 en interpellation till 

kommunalrådet Ulla Ölvebro (s). Lindström hänvisade till beslutet i KF 1999, där 

Centerns fullmäktigegrupp hade valt att stödja alternativ 2 utifrån det beslutsunderlag 

som fanns vid det tillfället. Utifrån det faktum att projektet efter fullmäktigebeslutet 

hade fått ett betydligt större beslutsunderlag, såsom t ex resvaneundersökningen och 

utredningen om trafikrörelser i centrum, ställde han frågan om kommunalrådet ansåg att 

beslutsunderlaget som fanns hösten 1999 var tillräckligt samt om Ölvebro var beredd 

att ompröva det tidigare beslutet (Lindström, 2000-10-17). Ölvebro ansåg att det inte 

då framkommit något nytt som krävde en omprövning av beslutet. Enligt Ölvebro 

hade en del av det nya utredningsmaterialet tillkommit eftersom projektet nu kopplats 

till LIP. Övrigt material såsom utredning om trafikrörelser var en del av det pågående 

arbetet.

    Under 2001 ägde den politiska behandlingen av planförslaget rum. Första instans att 

handlägga ärendet var byggnadsnämnden (BN) som först återremitterade ärendet till 

arbetsutskottet för vidare beredning av frågorna om MKB samt sakägarkretsen11. Efter 

beredning antar en oenig BN planförslaget och fastställer att Anders Forsén och Brf 

Luleåhus nr 15 skall tillhöra sakägarkretsen. Då KS skall behandla ärendet i september 

2001 har alternativa trafiklösningar presenterats av Yngve Mettävaino (s) och Börje 

Lööw (v) tillsammans med Lennart Lindström (c). Ulla Ölvebro föreslog att dessa 

alternativ skulle utredas innan KS tog beslut i frågan, vilket också blev beslutet i KS 

(KS, 010910, § 122). Mettävainos förslag (Alternativ 1) innebar att huvudhållplatsen 

skulle lokaliseras till Smedjegatan men att även biltrafik skulle tillåtas. 

Lööw/Lindströms förslag (Alternativ 2) innebar att huvudhållplatsen skulle lokaliseras 

till Skeppsbrogatan.

11 Enligt 5 kap 20 § i Plan- och bygglagen (1987:10) skall sakägare och de bostadsrättshavare, 
hyresgäster och boende som berörs av programmet eller förslaget samt de myndigheter, 
sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av programmet eller förslaget 
skall beredas tillfälle tillsamråd. Lag (1995:1415). 
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Projektgruppen för Buss 2002 fick i uppdrag att utvärdera de två lösningförslagen 

gentemot förslaget att stänga Smedjegatan för biltrafik. Utvärderingen presenterades i 

ett PM där de jämförde de båda alternativen med det tidigare beslutet i KF, d v s 

stängning för biltrafik. Nackdelarna med alternativ 1 ansågs i huvudsak vara att 

alternativet innebar lägre kvalitet på gågatan eftersom fler fordon skulle korsa den, 

sämre resandestandard på huvudhållplatsen eftersom den skulle bli mer utsträckt och 

hamna på båda sidor om Smedjegatan, sämre arbetsmiljö för bussförarna och sämre 

allmän miljö p.g.a. blandningen av flera trafikslag. Nackdelarna med Alternativ 2 

ansågs främst vara att huvudhållplatsen skulle hamna mindre centralt och att det skulle 

bli nivåskillnader mellan huvudhållplats och centrum, vilket denna lokalisering tidigare 

hade kritiserats för (PM, 010925). Då KS återigen behandlade ärendet i oktober blev 

resultatet ett bifall för planförslaget med röstsiffrorna nio ja-röster mot sex nej-röster 

(KS, 011015, § 133). Två veckor senare behandlades ärendet i KF där en votering 

fastställde resultatet med 38 röster för bifall till planförslaget och 23 röster emot (KF, 

011029, § 131). Röstsiffrorna angav i stort sett styrkeförhållanden mellan blocken i 

KF.

5.7.3 Beslutet överklagas 
I november överklagade Brf Luleåhus nr 15 och Anders Forsén beslutet om detaljplan 

till Länsstyrelsen. Som skäl för yrkandet att Länsstyrelsen skulle upphäva beslutet 

angavs att kommunen då det gällt planarbetet inte följt Kommunallagen (KL) och 

PBL, bl a saknades den MKB som skulle finnas enligt PBL. Länsstyrelsen gick i sitt 

beslut inledningsvis igenom den lagtext som var tillämplig i denna typ av ärenden. 

Länsstyrelsen menade att detaljplan ej behövs för att reglera vilken typ av fordonstrafik 

som får framföras på en viss gata, för detta räcker en lokal trafikföreskrift. Då det gällde 

MKB menade Länsstyrelsen att MKB endast skulle upprättas om detaljplanen innebar 

markanvändning som innebar en betydande påverkan på miljön, hälsan, eller 

hushållningen med mark och vatten och andra resurser (PBL, 5 kap, 18 § 2:a stycket). 

Då förändringarna av den antagna detaljplanen ansågs små såg inte Länsstyrelsen några 

skäl för att upphäva KF:s beslut. Länsstyrelsen avslutade med att de inte ansåg att 
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kommunen inte heller i övrigt hade överträtt sina befogenheter att fatta beslut i detta 

ärende (Beslut, 020121). Brf Luleåhus nr 15 och Anders Forsén överklagade efter 

avslaget även till nästa instans, nämligen regeringen. Regeringen avslog också 

överklagandena med motiveringen att beslutet i KF tagits utifrån tillräckligt 

beslutsunderlag. Vidare ansågs inte beslutet medföra så stora olägenheter för Brf 

Luleåhus nr 15 eller Anders Forsén så att det fanns skäl att upphäva beslutet (Beslut, 

020926).

5.8 Rådslaget
Eftersom KF:s beslut överklagades till regeringen bestämde styrgruppen att driftsstart 

av det nya busslinjenätet skulle flyttas fram till 22 september 2003 (Styrgruppen, 

020218). Detta innebar att 2002 års kommunalval kom att genomföras under 

bussprojektets gång. Under valrörelsen väcktes åter frågan om ett rådslag där 

medborgarna skulle få en möjlighet att rösta om den framtida trafiken på Smedjegatan. 

År 2000 antog KF en vision om Luleå 10 år framåt där det bl a finns att läsa: ” I Luleå 

känner sig alla jämlika och delaktiga. En bra dialog mellan medborgare och 

förtroendevalda skapar engagemang och förankring” (Luleå kommun, Vision 2010). 

Ett rådslag i detta ärende ansågs därför lämpligt av kommunledningen.

    Enligt förslaget skulle rådslaget ta ställning till två olika förslag till framtida 

trafiklösning på Smedjegatan, nämligen: 

- Bara busstrafik på Smedjegatan 
- Både bussar och bilar på Smedjegatan 

Samtliga medborgare över 18 år skulle få delta i omröstningen som skulle ske via 

Internet eller pappersformulär. Ärendet behandlades först i kommunstyrelsens 

arbetsutskott (KSau) där Ylva Strutz (fp) yrkade bifall men ville införa ändringar som 

dels innebar att rådslaget skulle ta ställning till följande alternativ, nämligen: 

- Bara huvudhållplats för bussar 
- Både huvudhållplats för bussar och biltrafik 
- Bara biltrafik 
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Dessutom skulle åldersgränsen för att få delta i rådslaget sänkas till 16 år. Beslutet i 

KSau blev dock i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag (KSau, 030113, 

§ 5). Då planen var att det nya linjenätet skulle tas i drift samma höst fanns en tidspress 

att få frågan avgjord för att erforderliga ombyggnationer skulle kunna påbörjas under 

våren. Ärendet behandlades därför i KS redan samma dag. I KS anslöt sig Conny 

Sundström (kd) till det förslag som Ylva Strutz presenterat (tre alternativ samt 

åldergräns 16 år). Lennart Lindström (c) yrkade också bifall med vissa förändringar av 

alternativen. Lindström föreslog att alternativen skulle vara: 

- Bara busstrafik 
- Både buss- och biltrafik 
- Bara biltrafik med Skeppsbrogatan som huvudhållplats för all busstrafik

Annika Eriksson (mp) yrkade bifall till förslaget från KSau men ville att KF skulle följa 

rådslagets resultat bara om valdeltagandet blev 20 % eller högre. Om valdeltagandet 

underskred 20 % skulle det istället tillföras det övriga beslutsunderlaget. Beslutet i KS 

blev dock i enlighet med beslutet i KSau (KS, 030113, § 42). I slutet av januari 2003 

behandlades frågan i KF där de yrkanden som gjordes var bifall till förslaget men 

samma förslag till förändringar som uppkommit tidigare presenterades även här. 

Lennart Lindströms förslag fick nu även stöd från Erland Nilsson (c) och Dan 

Ankarholm, Norrbottens sjukvårdsparti (ns). Det ursprungliga förslaget innehöll en 

åldersgräns på 18 år som lägsta ålder för deltagande, men flera hade föreslagit en 

åldergräns på 16 år. I KF anslöt sig nu fler till förslaget med den lägre åldersgränsen, bl 

a Karl Petersen (s), Mårten Ström (s), Margareta Lindbäck (s), Nina Berggård (v) och 

Jonas Brännberg, Rättvisepartiet socialisterna (rs). KF beslutade i enlighet med Karl 

Petersens (s) förslag som innebar ett rådslag med två alternativ och där lägsta ålder för 

att delta blev 16 år (KF, 030127, § 5). 

5.8.1 Rådslagets resultat 
Rådslagets omröstning ägde rum under perioden 31 mars till 6 april med ett 

röstdeltagande på knappt 47 %. Ca 68 % av de röstande för en trafiklösning med både 

bil- och busstrafik, 25 % röstade för en lösning med enbart busstrafik och 7 % röstade 
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blankt. Den politiska behandlingen i KSau, KS och KF skedde under en och samma 

dag eftersom byggstart var nära förestående. Beslutet i KF blev i enlighet med 

resultatet ifrån rådslaget, d v s huvudhållplatsen på Smedjegatan skulle utformas för 

både buss- och biltrafik (KF, 030428, § 88). Med anledning av beslutet skrev Ylva 

Strutz (fp), Conny Sundström (kd), Lennart Lindström (c) och Dan Ankarholm (ns) i 

ett särskilt yttrande bl a att ”Vi anser att det rådslag som genomförts varit ett vingklippt 

rådslag såtillvida att vi förvägrats att ha med ett alternativ där Smedjegatan används 

ungefär som idag och där kollektivtrafiken får en lösning med Skeppsbrogatan som 

bas. Många som röstat för både buss och bil tror att de röstat för att trafiken ska flyta 

ungefär som idag” (KF, 040328, § 88, bil. KF, § 88/03). 

   Den 22 september 2003, ungefär fem månader efter beslutet i KF invigdes det nya 

linjenätet och omstigningssplatsen på Smedjegatan. Den nästan fem år långa process 

som hade innefattat en rad utredningar och beslut hade slutligen fått en lösning som 

hade stöd av en majoritet av medborgarna och politikerna. Den beskrivning av 

processen som lämnats i detta kapitel stöder sig på källmaterial såsom olika typer av 

protokoll och rapporter. För att få ett annat perspektiv och en bild av hur lokalpressen 

skildrat processen följer i nästa kapitel en genomgång av hur media har bevakat 

processen.
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6

MASSMEDIEBEVAKNINGEN

Massmedias roll i policyprocessen har diskuterats i kap 3.5. Hur frekvent och även hur 

bevakningen av en pågående policyprocess sker antas ha betydelse för policyprocessen. 

I detta kapitel följer därför en genomgång av massmedias bevakning av processen med 

det nya kollektivtrafiksystemet fr.o.m. år 1998 då rapporten Kollektivtrafik i förändring

presenterades t o m kommunfullmäktigebeslutet efter rådslaget år 2003.  

6.1 Massmediebevakning - KIF:s slutrapport till första 

kommunfullmäktigebeslutet 990927 

KIF-projektets slutrapport som presenterades i augusti 1998 ledde till två artiklar där 

en del av projektgruppens förslag presenterades. Det dåvarande kommunalrådet var 

tillsammans med ett par andra ur projektets ledningsgrupp nöjda med 

kollektivtrafikutredningen, ”Det här är ett ovanligt vettigt förslag” lyder ett citat från 

kommunalrådet ur artikelns ingress. Kritiska röster lyftes dock fram i form av 

statsbyggnadschefen och en moderat representant i ledningsgruppen. LLT:s  

busschaufförer uttrycker positiva åsikter om projektet, även om de ställer sig 

tveksamma till vissa förslag i utredningen (N-K, 980827).

   I mars 1999 publicerades de första artiklarna om KIF 2 och projektets två alternativ. 

Artikeln framställer Alternativ 2 som mer omfattande än Alternativ 1, vilket innebar att 

journalisten koncentrerade sig på att söka material om Alternativ 2. En konsekvens av 

Alternativ 2 som nämns är att en bit av Stadsparken kommer att ”kapas” bort (N-K, 

990316).

   Efter det att pressen bevakat ett informationsmöte för allmänheten våren 1999 

publiceras artiklar som visar på en viss oro inför förslagets konsekvenser. I det material 

som publiceras under våren speglas i huvudsak de farhågor som väcks om hur 

trafiksituationen kommer att förändras, bl a vid Östra skolan. Utrymme ges också till 

LLT vars företrädare är kritiska till Alternativ 2. LLT:s VD befarar det värsta om 

Alternativ 2 genomförs, nämligen ökad biltrafik och fler halvtomma bussar. Dock får 
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också dåvarande kommunalrådet Mårten Ström komma till tals som förespråkare för 

alternativ två (N-K, 990421, 990423, 990504, 990619).

   I juni 1999 publiceras den första insändaren där skribenten menar att man av 

ekonomiska skäl bör anta Alternativ 1. Skribenten menar vidare att Alternativ 2 skulle 

innebära för stora trafikökningar på intilliggande gator (N-K, 990610). Frågan har 

således väckts bland medborgarna. 

   Under september 1999 äger den politiska behandlingen av förslaget från KIF 2 rum. 

Samtidigt blev Kurirens bevakning av frågan mer intensiv och tidningen publicerar 

tretton texter. Återigen stod LLT för den kritiska argumentationen mot Alternativ 2 

medan en representant för stadsbyggnadskontoret stod för en positiv argumentation för 

samma förslag. Efter KS beslut 990913 redogörs för hur partierna ställt sig i frågan. 

Även om en del positiva röster hörs så ligger störst fokus på de politiker som är 

missnöjda över KS-beslutet. Att frågan även splittrar partier visas bl a i vänsterpartiets 

interna partiröstning där stödet svängde från Alternativ 2 till 1. Ökad tyngd i kritiken 

mot Alternativ 2 ges av LLT:s busschaufförer som anser att ”Politikerna inte har lyssnat 

på oss som kör, vi som kan frågan” de menar att förslaget är en ”skrivbordsprodukt” 

(N-K, 990914, 990915). Innan KF:s sammanträde september publiceras även N-K:s 

första ledare där tesen drivs att stängningen av Smedjegatan ”[… sannolikt kommer] 

att medföra kaos på ett antal andra gator”. Argumentet för detta är att trafiken som 

tidigare använt Smedjegatan istället kommer att öka trafiken på övriga gator (N-K, 

990917).

    Strax innan KF:s sammanträde publiceras även artiklar som berättar att 

Socialdemokraterna, trots en del inre meningsskiljaktigheter, i den kommande 

fullmäktigeomröstningen, kommer att rösta efter partilinjen d v s Alternativ 2. I en 

artikel yttrar det tidigare kommunalrådet Kjell Mickelsson kritik mot en stängning av 

Smedjegatan. Han tillmäts i artikeln stort förtroende med följande citat; ”Kjell 

Mickelsson har 20 års politisk erfarenhet av att diskutera kollektivtrafiklösningar i 

Luleå och borde veta vad han pratar om.” Vidare citeras Mickelsson angående 

konsekvenserna av en stängning av Smedjegatan; ”Jag ser framför mig, utifrån alla de 

här åren jag hållit på med kollektivtrafikfrågor i Luleå, att det finns en risk att vi bygger 
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in ett inklämt bråck i innerstaden och det exploderar alltid till slut.” Kritik mot 

Alternativ 2 förs även fram av Yngve Mettävaino (s) tillika styrelseordförande i LLT 

(N-K, 990924, 990925, 990927). 

   Det material som har publicerats under perioden kan till övervägande del sägas vara 

kritiskt till föreslaget, d v s Alternativ 2. KF:s beslut 990927 innebar dock att man 

antar Alternativ 2 som huvudprincip för kollektivtrafiken i Luleå centrum. Det går 

alltså inte att hävda att tidningens bevakning påverkade beslutet. 

6.2 Massmediebevakning efter kommunfullmäktigebeslutet 990927 till 

kommunfullmäktigebeslutet 010226 

Efter beslutet lånar N-K en av LLT:s bussar för att provköra Alternativ 2. Med sig har 

journalisten LLT:s trafikchef Ingemar Olsson och VD Håkan Isaksson. 

Argumentationen mot beslutet och resultatet av provturen ger en negativ bild av 

Alternativ 2. Artikeln fortsätter med en undersökning av de 61 

kommunfullmäktigeledamöternas bussvanor och kunskaper. ”Just de 61 som på 

måndagen tog beslutet att radikalt lägga om Luleås busstrafik, mot LLT:s vilja”. Vidare 

kan man läsa; ”Resultatet talar för sig självt - endast fem av beslutsfattarna åker buss 

regelbundet. Hela 46 av dem åker aldrig kollektiv, i stort sett” (N-K, 990930)12.

   Under hösten 1999 publicerar N-K flera insändare som innehåller kritik mot det 

fattande beslutet, där insändarna menar att beslutet kommer att innebära stora 

trafikökningar på intilliggande gator. En missnöjd bussresenär ställer sig även frågande 

till varför majoriteten av Luleås politiker gått emot LLT (N-K, 990929, 991005, 

991016, 991029, 991104). Farhågor att trafiken skall öka på andra gator och 

förändringarna av Stadsparken är ett återkommande tema under vintern 99/00. Endast 

i liten omfattning publiceras material till stöd för Alternativ 2. Publiceringen består av 

bl a artiklar som beskriver hur oroliga föräldrar och andra tror att en stängning av 

Smedjegatan kommer att innebära en försämrad trafikmiljö vid Östra skolan (N-K, 

991103, 000115). Även Lulefrakts VD påpekar vissa problem som kommer att uppstå 

när Smedjegatan stängs för biltrafik. Den tunga trafiken kommer då att trängas med all 

12 Kursiveringarna finns ej i tidningsartikelns text. Dessa är här gjorda av för att visa artikelförfattarens 
formuleringar som innebär värderingar av de fakta som presenteras.  
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övrig trafik på Kungsgatan (NSD, 000317). Förändringarna av kollektivtrafiken 

kommer även att öka bullret och trafikmängden i Norra hamnen vilket anses komma 

påverka kulturlivet där (NSD, 000606).

   En fråga som det skrivs förvånansvärt lite om är hur stängningen av Smedjegatan 

skall påverka centrumhandeln. I en artikel om Luleås stormarknader uttrycker dock 

ägaren till en stormarknad i centrum oro för hur stängningen av Smedjegatan kommer 

att påverka deras bilburna kunder (N-K, 000215). Den övriga rapporteringen under år 

2000 är tämligen neutral. Beslut om den slopade centrumlinjen och bussgatan på 

Björkskatan rapporteras i februari (N-K, 000211, 000215; NSD, 000211). Luleå 

kommuns beviljade ansökan om LIP-medel uppmärksammas i en artikel där det ges 

ekonomisk information om kommunens kollektivtrafiksatsning, 56,5 miljoner 

kommer att satsas, varav bidrag från LIP uppgår till 14,8 miljoner kronor. 

Uppskattningen var att projektet skulle ge 60 årsarbeten (N-K, 000310).  

   Hösten 2000 bevakar tidningen ett samrådsmöte som diskuterar upprättandet av en 

detaljplan för de nya förändringarna i busslinjesträckningen. Oro för trafikökningar på 

intilliggande gator uttrycks av vissa mötesdeltagare. I artikeln citeras flera 

mötesdeltagare bl a en representant för Luleå taxi, Luleå kommun och fastighetsägare. 

Ägaren för stormarknaden som tidigare intervjuats ställer sig frågan ”Behövs verkligen 

den här bussgatan? [...] När jag går i centrum ser jag många bilar och många nästan 

tomma bussar. Folk gillar bilen och det sättet att ta sig fram på” (N-K, 000928; NSD, 

000928).

   Det tycks redan vid denna tidpunkt ha funnits tankar om att få en bättre bild av 

medborgarnas syn på frågan. Inspirerad av ett uppmärksammat rådslag i Kalix låter 

byggnadsnämndens ordförande P-G Isaksson (s) meddela att han, med hjälp av IT-

teknik, vill låta Luleåborna säga vad de tycker om stängningen av Smedjegatan, om 

planerna på ett konserthus och upprustningen av kommunens ishall Delfinen (NSD, 

000928). I september skriver N-K att LLT ska undersöka Luleåbornas resvanor. I 

artikeln framgår också att LLT på ett par punkter riktat kritik mot Buss 2001. Kritiken 

innefattar Smedjegatan som bussgata med en terminal och att man inte tror att de två 

nya ringlinjerna kommer att generera fler bussresenärer (N-K, 000905).  
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   Även under denna tidsperiod har tidningarna överlag publicerat material där 

motståndet mot förslaget fått största utrymmet. Som tidigare beskrivits fattade dock 

kommunfullmäktige beslut om att Smedjegatan skulle användas som huvudgata för 

lokalbusstrafiken i centrum.  

6.3 Massmediebevakningen efter kommunfullmäktigebeslutet 010226 till 

kommunfullmäktigebeslutet 011029 

Det är få intresseorganisationer som har deltagit i mediadebatten. Ett undantag är 

Pensionärernas trafikkommitté i Luleå som är en lokal sammanslutning bestående av 

riksorganisationerna Pensionärernas riksorganisation (PRO), Sveriges pensionärsförbund

(SPF) och Sveriges pensionärers riksförbund (SPRF). I en artikel riktar de stark kritik mot 

att kommunen ska stänga Smedjegatan för biltrafik. Argumentationen består av att de 

anser att det skulle innebära alltför stora trafikökningar på intilliggande gator. 

Trafikkommittén argumenterar ej endast för sina 6 000 medlemmar i Luleå utan tar 

även upp hur trafiksituationen längs Rådstugatan kommer att påverka gymnasieelever 

på väg till gymnasiebyn (N-K, 010323). Senare publicerar NSD en insändare där 

pensionärernas trafikkommitté utvecklar sin kritik mot en stängning. De anser att en 

stängning av Smedjegatan är en dålig lösning på grund av att det inskränker på 

biltrafikens tillgänglighet, påverkar handeln negativt och medför ökade 

luftföroreningar (NSD, 010601). 

   I april rapporterar båda tidningarna att BN inte godkänt planen att göra Smedjegatan 

till en ren bussgata. Vidare skrivs att politikerna börjat svänga i frågan, då endast 

Socialdemokraterna var beredd att anta planen. Börje Lööw (v) applåderar återremissen 

då han menar att en stängning av Smedjegatan inte är någon lösning. Han hänvisar till 

att trafiken kommer att öka för mycket på de intilliggande gatorna. På framsidan 

skriver NSD; ”Luleborna och politikerna har tydligen inte samma åsikter när det gäller 

stängningen av gatan” (N-K, 010418, 010420; NSD, 010419).

   Under sommaren 2001 intensifieras tidningarnas intresse för bussfrågan då de 

publicerar ett stort antal artiklar. NSD publicerar en artikel som berättar om Ung 
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Vänster som för sex år sedan krävde att Smedjegatan skulle stängas för biltrafik. I 

ingressen skriver journalisten;   

Nu sex år senare, har deras krav drivits igenom av Luleås politiker. Med hjälp av 
regeringens miljöpengar är det meningen att luleborna mer eller mindre ska tvingas att 
åka mer buss. Stängningen av Smedjegatan ska leda till ett trafikkaos som får bilåkarna att 
ge upp. […] LLT:s slogan för bussen är enkel, ”Dit du ska”. Luleåpolitikernas slogan för 
bussåkandet kan travesteras som ”Dit ska du”. […] Ung vänsters krav på bättre miljö 
genom utomparlamentariska metoder har fått genomslagskraft (NSD, 010531).  

NSD hänvisar också till RVU:n där 70 procent av Luleås invånare i tätorten säger sig 

föredra bussåkande framför bilåkande. Undersökningen visar också att 55 procent är 

beredda att förbättra bussresandet på bekostnad av bilåkandet (NSD, 010531). I N-K 

framfördes av Krister Hammarbergh (m) att han var missnöjd med 

universitetsutredningen om stängningens effekter för trafiken. I och med detta var han 

avvaktande med att själv fatta beslut i frågan. Lennart Lindström (c) uttalar sig också 

om hur frågan skapat splittring inom några av de politiska partierna: ”Vad jag vet så är 

det en våldsam diskussion inom sossepartiet. Det finns ett mycket stort motstånd mot 

att stänga Smedjegatan. Jag tror att vänstern är mycket splittrade. Jag tror inte att Ewa 

Andersson (v) klarat att få igenom en stängning av Smedjegatan” (N-K, 010601). 

Ytterligare kritik mot stängning framförs av taxibolagen som menar att en stängning av 

Smedjegatan skulle innebära en försämrad färdtjänst samt dyrare taxiresor för 

kunderna. Även distributionsföretagen uttrycker negativa åsikter om effekterna av en 

stängning (N-K, 010602). 

   Samma dag publiceras i N-K en ledare av Bo Östman. Texten är klart kritisk mot 

planen att stänga Smedjegatan för biltrafik. Argumentationen innefattar bland annat att 

gångavstånden från terminalen blir för långa för en del resenärer och att miljön, på 

grund av ökad trafik, vid Östra skolan blir sämre. Det senare anser han innebära att; 

”Bussarna sätts därmed framför barnen i Luleå av socialdemokraterna” Östman anser 

även att den andra genomfartsleden, Rådstugatan, kommer att drabbas av för stora 

trafikökningar. Han undrar också om någon tänker på ungdomarna som ska ta sig över 

Rådstugatan på väg till och från gymnasiebyn. I ledaren kritiseras också moderaterna 

för att ha ”irrat runt” i frågan (N-K, 010602).
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Några dagar senare publicerar N-K ytterligare en ledare där Östman upprepar sina 

argument mot en stängning av Smedjegatan. Återigen hävdar han att 

socialdemokraterna, nu representerad av kommunstyrelsens ordförande Ulla Ölvebro, 

är beredda att sätta bussarna före barnen. Om Ölvebro skriver han vidare; ”Hon som 

lovat regeringen att 30 procent fler ska börja åka buss… Det låter som en stulen fras ur 

en av de gamla sovjetiska femårsplanerna.” Något tidigare hade en moderat och en 

folkpartistisk företrädare lanserat idén om en folkomröstning i frågan. Detta tyckte 

Östman var ett utmärkt förslag (N-K, 010605).

   N-K genomför under sommaren flera egna ”opinionsundersökningar” om 

medborgarnas inställning till stängningen. Den första var en omröstning på tidningens 

webbsida där 85 % av de 385 deltagande röstade ner förslaget om stängning (N-K, 

010606). Dagarna innan KF ska besluta om att göra Smedjegatan till bussgata gör N-K 

en marknadsundersökning. Av den framkommer att ”bara tre av tio Lulebor vill dock 

stänga Smedjegatan för biltrafik.” Detta baseras på 100 slumpmässigt utvalda Luleåbor. 

Vidare skriver tidningen; ”Avsikten med stängningen av Smedjegatan är att göra det 

besvärligt för bilisterna i centrum. Följden ska bli att fler åker buss”. ”Bara sju av tio 

Lulebor tror dock att det kommer att få fler att börja åka buss” (N-K, 011026)13.

Tidningen genomförde även en webbundersökning där allmänheten kom med 74 

inlägg.14 Av de inkomna inläggen är 51 st emot, ett är för och sju är neutrala eller har 

inte behandlat frågan (N-K 011026). Några veckor innan fullmäktigemötet publicerar 

NSD en artikel där LLT:s ordförande Yngve Mettävainio (s) annonserar ett förslag 

med hållplatser på vardera sidan av Smedjegatan. Detta skulle innebära att både bussar 

och bilar ryms på gatan. Mettävainio menar att det finns ett stort folkligt motstånd mot 

att stänga Smedjegatan för biltrafik. Hans förslag som dessutom skulle bli billigare att 

bygga sägs även vara förankrat hos LLT:s VD. Artikeln tar även upp de alternativa 

förslag som kommit från Lennart Lindström (c) och Börje Lööw (v) (NSD, 010904).

13 Kursiveringarna finns ej i tidningsartikelns text. Dessa är här gjorda av för att visa artikelförfattarens 
formuleringar som innebär värderingar av de fakta som presenteras. 
14 Artikelns rubrik nämner 74 inlägg. Summerar man de inlägg som finns i artikeln blir summan dock 
59 inlägg. Differensen kan möjligen bero på att en del av artikeln ej lagts in i databasen.
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Det kan konstateras att även under denna tidsperiod har rapporteringen av frågan 

dominerats av kritik mot stängningen av Smedjegatan. Den 29 oktober 2001 antog KF 

förslaget ”Bussgata Smedjegatan” till detaljplan för del av innerstaden. 

6.4 Massmediebevakning efter kommunfullmäktigebeslutet 011029 till 

kommunfullmäktigebeslutet 030127 

Efter KF:s beslut om en stängning av Smedjegatan för biltrafik publiceras en artikel där 

det dominerande i texten var KF-ledamoten Yngve Mettävainos (s) och tillika LLT:s 

styrelseordförande utspel då han under fullmäktigemötet propagerat mot stängningen 

trots att han vid omröstningen avsåg följa partilinjen och rösta för en stängning. 

Motiveringen till detta var att han upplevt en kraftig folklig opinion mot en ren 

bussgata. Mettävaino menade att: ”[d]en som inte märkt av opinionen är både blind 

och döv” (N-K, 011030). 

   NSD tar upp frågan på ledarplats i december 2001. Tidningen redovisar resultatet av 

en egen opinionsmätning där man kommit fram till att 59 % av de tillfrågade inte 

gillade beslutet att stänga Smedjegatan. Det saknas dock information om hur 

opinionsmätningen är utförd men med en svag majoritet emot beslutet drar 

artikelförfattaren ändå slutsatsen att folket är emot beslutet: ”Ja, ibland är inte folket 

och de som bestämmer eniga. Kanske borde politikerna i större utsträckning lyssna på 

människorna som röstar fram dem” (NSD 011208)? 

   Under fullmäktigemötet i januari 2002 riktade Krister Hammarbergh (m) kritik mot 

det fattade beslutet som nu överklagats. Hammarbergh sade att: ”Om vi får möjlighet 

efter valet så river vi upp beslutet att stänga Smedjegatan för biltrafik. Vi är beredda att 

göra det här till en valfråga om folk vill”. Han drev även tesen att medborgarnas vilja 

inte respekterats: ”Jag tycker det verkar som om det är vad som händer i 

kommunhuset som är det viktiga och inte medborgarna. Ulla Ölvebro har mer 

lojalitet med tjänstemännen som sitter i ledningsgruppen än med väljarna.” Även 

Kristdemokratiska seniorerna i Luleå säger sig vilja göra stängningen av Smedjegatan 

till en valfråga eftersom en så stor andel av befolkningen är emot stängningen (N-K, 

020326).
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Under sommarn 2002 återkommer Bo Östman till frågan i en ledare. 

Argumentationen inleds med att intilliggande gator kommer att få ett starkare 

trafiktryck, inklusive tung trafik. Han sammanfattar när han skriver ;

[ä]r det inte dags att ompröva beslutet just med hänvisning till trafiksäkerheten och 
barnens skol- och trafikmiljö? […] Ytterligare ett tungt argument – om det nu behövs 
fler – mot att göra om Smedjegatan till enbart bussgata, något som en klar majoritet av 
Luleåborna också är motståndare till. Men socialdemokraterna struntar i väljarna och kör 
sitt eget race. […] Frågan om Smedjegatan har utvecklats till en ren och skär maktfråga 
och har inte ett dugg med trafiksäkerhet att göra. Det är makthavarna mot medborgarna. 
Eller sossarna mot Luleåborna (N-K, 020620).

Inför valet till kommunfullmäktige bevakar N-K en debatt mellan Ulla Ölvebro (s) 

och Krister Hammarbergh (m). I debatten lade Ölvebro fram argument som 

trafiksäkerhet och minskade utsläpp av koldioxid medan Hammarbergh förklarade sin 

vändning i frågan med att Luleåborna vill ha Smedjegatan fortsatt öppen för biltrafik 

(N-K, 020902). Inför valet görs även en genomgång av partiernas ståndpunkt i frågan 

(N-K, 020913). 

   Valresultatet innebar att socialdemokraterna förlorade ett mandat i fullmäktige. I en 

artikel publicerad denna dag säger kommunalrådskandidaten Karl Petersen följande: 

”Det finns politiska frågor där vi inte har medborgarnas stöd” säger han och nämner 

Smedjegatan och konserthuset (N-K, 020917). Han uttrycker återigen funderingar om 

Smedjegatan i en artikel några dagar senare. På frågan om vad han skulle göra om han 

blev kommunalråd svarar han; ”Jag vill inte uttala mig i den frågan. Men jag tycker att 

kommunledningen ska ompröva beslutet att stänga Smedjegatan för biltrafik för det 

finns ett kompakt motstånd mot stängningen, ja ingen av de omkring 10 000 personer 

som jag träffade i samband med valrörelsen vill att gatan stängs. Helt klart har politiken 

gått emot folkviljan och det är inte acceptabelt” (N-K, 020919). Tanken att riva upp 

beslutet får stöd av Yngve Mettävaino (s) som menar att frågan har fått utslag i 

valresultatet; ”Det går delvis att tolka åt det hållet. Både socialdemokraterna och 

vänsterpartiet har förlorat mandat och Karl Petersen har fått stort stöd” (NSD, 

020926). En annan ledande socialdemokrat, Margaretha Lindbäck vice ordförande i 

KS, sade sig fortfarande vara positivt inställd till stängningen av Smedjegatan, dock 
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med större försiktighet. ”Jag har funderat mycket på detta och mötte många under 

valrörelsen som var emot […]” (N-K, 021003). 

   I november 2002 står det således klart att socialdemokraterna och vänsterpartiet enats 

om att genomföra ett rådgivande rådslag i frågan (N-K, 021130). NSD ifrågasätter på 

ledarplats en folkomröstning om Smedjegatan eftersom skribenten anser att politikerna 

själva bör kunna ta beslut i frågan. Hellre ser hon att man folkomröstar om viktiga 

utvecklingsprojekt: ”Vad drömmer luleborna om? Vad skulle de satsa på om de fick 

bestämma? Med andra ord: släpp loss kreativiteten och bygg en framtidsstrategi på 

människors drömmar” (NSD, 021128). 

    Den rapportering som sker fram till KF tar beslut i januari handlar om 

oppositionens kritik mot att det endast föreslås finnas två bussalternativ att rösta på 

samt att lägsta ålder för valdeltagande föreslås vara 18 år (N-K, 030111, 030114; NSD, 

030111, 030114). 

Den 27 januari 2003 fattar så KF beslut om att rådslag om Smedjegatan skall hållas. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att aven under denna period, sedan föregående 

beslut i kommunfullmäktige, fick kritik mot stängningen störst plats i N-K. 

Rapporteringen av neutral karaktär var dock större, vilket främst beror på ett antal 

artiklar om överklagandena och bussprojektets försening ytterligare ett år. 

6.5 Massmediebevakning efter kommunfullmäktigebeslutet 030127 som 

fastställde att rådslag skulle hållas  

Rapporteringen efter beslutet i KF att rådslag skulle hållas handlar mycket om det 

faktum att det endast finns två bussalternativ att rösta på. Under februari och mars 

publiceras flera artiklar där det framgår att Fp, C, Kd, och Ns uppmanar de väljare som 

vill bevara biltrafiken på Smedjegatan att rösta blankt. Tidigare har dessa partier utan 

framgång försökt få med ett tredje alternativ, nej till bussar på Smedjegatan. Partierna 

anser vidare anser att de två antagna alternativen innebär att man stänger gatan för bilar 

direkt eller på sikt. I en debattartikel hävdar Ylva Strutz (fp) att: ”Ska ett rådslag bli 

någonting annat än en skenmanöver för att sossarna ska kunna köra vidare enligt 

liggande beslut om stängning så krävs ytterligare ett alternativ” (NSD, 030111). 



85

Lennart Lindström menar att: ”Rådslaget är ett val mellan pest och kolera” (N-K, 

030213, 030327; NSD, 030218). Ytterligare kritik mot hur rådslaget genomförs 

kommer från Krister Hammarbergh (m) som anser att informationsmaterialet som 

Luleå kommun skickat ut inför rådslaget är vinklat till förmån för enbart busstrafik 

(Figur 8). Han uppmanar också till att rösta för både buss- och biltrafik för att kunna 

häva det tidigare beslutet om stängning av Smedjegatan (N-K , 030328; NSD 

030403).

Figur 8: Skiss av hur de färdiga förslagen skall se ut. (Källa: Informationsmaterial till röstberättigade 
inför rådslaget.) 

Oppositionen får stöd av LLT:s förre VD. Han anser att det saknas ett alternativ att 

rösta på i rådslaget, exempelvis Skeppsbrogatan. Han kritiserar också tjänstemännen: 

”[t]jänstemännens beskrivning av rådslagsalternativen kommer inte att vara neutral” 

(NSD, 030203). Det finns även kritiska röster som menar att rådslaget är ett sätt för 

politikerna att slippa undan sitt ansvar: ” ”Ni får ersättning för ert arbete för att kunna 

avsätta tid och sköta det politiska arbetet. Jag har ingenting emot det. Jag kräver som 

medborgare och skattebetalare i Luleå kommun att ni gör det. […] Därför är det min 

uppfattning att det är ni som är politiker som har ansvaret för att sätta er in i de 

politiskt svåra och viktiga frågorna” (NSD, 030129). 

   NSD:s ledarskribent Lotta Gröning Degerlund återkommer i en ledare till frågan om 

detta är en bra fråga att ha rådslag om och gör jämförelser med de tidigare genomförda 

rådslagen i Kalix och Haparanda. Hon stället sig positiv till folkomröstningar i 

allmänhet men mot det pågående rådslaget i Luleå är hon kritisk: ” I dagarna har alltså 
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Luleå kommun dragit igång sitt rådslag. I ärlighetens namn är det svårt att engagera sig. 

I Luleå ska vi få rösta om trafiken på en gata. Huvudfrågan är om vi är för eller emot 

bilar. Är det någon som jublar?” Hon menar att rådslag kan vara viktiga för att skapa 

en bättre kontakt mellan politiker och medborgare, men då måste det handla om 

avgörande och viktiga frågor för en kommuns framtid (NSD, 030403). Rådslaget 

ifrågasätts även av Mats Sjöberg, landskapsarkitekt i Luleå som anser att Smedjegatan 

inte är en lämplig fråga att folkomrösta om. Sjöberg menar att den verkliga frågan som 

borde behandlas är hur staden skall utvecklas. I en sådan process ser han gärna ett 

folkligt deltagande tidigare i processen (NSD, 030203). I NSD förs även en debatt om 

uppmaningen från Fp, C, Ns, och Kd att rösta blankt. Debatten handlar om vad 

blankrösten symboliserar – symboliserar den ett ställningstagande eller inte (NSD, 

030403, 030404, 030405)?

6.6 Rådslagets resultat 

Som beskrevs i föregående kapitel resulterade Rådslagets omröstning mellan 31 mars 

och 6 april 2003 i en klar majoritet för det alternativ som innebar både buss- och 

biltrafik på Smedjegatan. Med ett röstdeltagande på knappt 47 % röstade ca 68 % för 

en bil-busslösning, ca 25 % för en busslösning och ca 7 % blankt (KF, 030428, § 88). I 

april redovisas några reaktioner på rådslagets resultat. Busschaufförerna är missnöjda 

med resultatet från rådslaget. De hade föredragit en ren bussgata och menar att 

resultatet kommer att innebära en sämre arbetsmiljö och en farligare trafikmiljö. De 

hade också hellre sett andra åtgärder för att öka bussresandet (N-K, 030415). Från 

politiskt håll säger sig kommunalrådet Karl Petersen (s) vara nöjd med rådslaget och 

fastslår att det inte finns någon anledning att inte följa det tydliga utslaget. Även övriga 

partier säger sig vara nöjda med resultatet (N-K, 030415; NSD, 030428).  

6.7 Lokalpressens bevakning av kollektivtrafikprojektet

Under ett antal år var alltså kollektivtrafikprojektet ett frekvent återkommande ämne i 

tidningarnas nyhetsbevakning. Diagram 5 visar en sammanställning över antalet 

publikationer i båda tidningarna. Eftersom det ej finns fullständiga data för NSD:s 
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publicering före februari 2000 så bygger denna analys endast på material publicerat 

mellan 11 februari 2000 och 28 april 2003. Under denna period har tidningarna haft 

nästan lika många publiceringar av material i frågan (N-K 65 st, NSD 63 st). 

Fördelningen av material som varit pro, contra eller neutralt är också nästan identiskt 

mellan tidningarna (pro 6 %, contra 52 % och neutralt 42 %). Det finns dock vissa 

skillnader mellan tidningarna som blir synliga då man särskilt studerar material 

publicerat på ledarsida eller utomredaktionellt material såsom insändare och 

debattartiklar.

Diagram 5: Antal publikationer i N-K och NSD under perioden 1998-08-14--2003-04-1515,16

Tydligast är tidningarnas ledare som skiljer sig på flera punkter. N-K:s ledarskribent 

har i huvudsak behandlat sakfrågan om stängning och argumenterat mot en stängning 

av Smedjegatan. NSD:s ledarskribent har å andra sidan främst intresserat sig för 

procedurfrågan, d v s hur skall denna typ av beslut fattas och av vem? Ledaren har här 

15 Antal redovisade publikationer före 2000-02-11 är för lågt. Anledningen till detta är att ett fel i 
NSD:s databas medförde att en sökning endast resulterade i sökträffar efter ovan angivet datum. Vid 
en manuell sökning i tidningsarkivet kunde dock konstateras att det fanns publikationer före angivet 
datum.
16 I Tabell 4 har kategorierna balanserade och neutrala (se Bilaga 2) slagits samman till kategorin 
neutral. Skälet är att det är svårt att motivera en placering av artiklar som klassificerats som 
balanserade i någon särskild kategori. Balanserade artiklar utgör dock majoriteten av de artiklar som i 
Tabell 4 ingår i kategorin neutrala. Det bör även noteras att det är inställningen till sak- respektive 
procedurfrågan som illustreras i diagrammet.
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ifrågasatt om detta var en bra fråga att ha rådslag om. I NSD fördes även en debatt om 

rådslaget och blankrösternas innebörd som inte finns i N-K. NSD har överhuvudtaget 

publicerat mer utomredaktionellt material under den period som jämförelsen gäller. 

   Det som framför allt behandlats i tidningarna rör två frågor; sakfrågan om hur 

kollektivtrafiken skall vara uppbyggd och i synnerhet linjedragning och 

centrumterminal och procedurfrågan om hur och av vem som beslut skall fattas. Dessa 

frågor består i sin tur av ett antal detaljfrågor där vissa argument främst berör enskilda 

detaljfrågor. För enkelhetens skull har jag bortsett från detta och endast kategoriserat 

argumenten utifrån deras inställning i stort. 

Sakfrågan

Huvudargumenten i sakfrågan bland anhängarna av projektgruppens förslag och 

sedermera KF-beslut har utgått från tesen att förändringar av kollektivtrafiken är viktig 

för den hållbara utvecklingen. Det viktigaste argumentet har varit att förändringarna 

skall leda till att en attraktivare kollektivtrafik och att få resenärerna att i högre grad 

välja buss framför bil. Därigenom antas vi få en bättre miljö. För att öka 

kollektivtrafikens attraktionskraft har ett viktigt mål varit att minimera restiderna. Med 

ett genomgående linjenät blir det därför viktigt att passera genom centrum så fort som 

möjligt. I det gamla linjenätet var sträckan genom centrum snarast en flaskhals. Den för 

linjenätet nödvändiga omstigningsplatsen i centrum har varit föremål för debatt. 

Projektgruppens uppfattning har från KIF 2 och framåt varit att den skall vara belägen 

på Smedjegatan p.g.a. det centrala läget, det ansågs bäst främst ur resenärernas 

synvinkel. Huvudargumenten i följdfrågan om trafiklösning på Smedjegatan har varit 

att en bilfri Smedjegata skapar en säkrare trafikmiljö i korsningen Storgatan-

Smedjegatan samt att Storgatans gågata blir mer sammanhållen om den endast korsas av 

busstrafik. Den bakomliggande tesen är att det blir en säkrare trafikmiljö om så få 

fordonsslag som möjligt trafikerar korsningen. Anhängarna menade att om bilar inte 

tillåts på Smedjegatan så skapas den bästa situationen för såväl bussar som fotgängare 

och cyklister längs Storgatan. 
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Huvudargumentet för de som varit emot de förslag och beslut som fattats har i 

huvudsak varit att trafikkaos kommer att uppstå på de gator som förväntades få ökad 

trafik efter omläggningen. Anledningen till att trafikkaos skulle uppstå var att dessa 

gator inte var dimensionerade för detta. I några fall har man förstärkt kritiken då man 

pekat på den negativa påverkan som skulle uppstå i miljöer där barn och ungdomar 

vistades, såsom Östra skolan och Rådstugatan som skulle korsas av många 

gymnasieelever. Smedjegatan öppen för biltrafik har beskrivits som en nödvändig 

lösning för att klara trafikförsörjningen till och genom innerstaden. En stängning 

ansågs få negativa effekter för framförallt centrumhandeln och de som vistades vid de 

gator som man ansåg skulle få ökad trafik. Det har kommit flera alternativa 

lokaliseringar för omstigningsplatsen, såsom kv. Uttern, Trekanten och i anslutning till 

Loet. Det främsta argumentet för dem är att de hade kunnat ge bättre möjligheter att 

samordna LLT och Länstrafiken. 

Procedurfrågan

Då det gäller procedurfrågan menar de som var emot förslagen och KF:s beslut att fattade 

beslut saknade legitimitet. Eftersom man menade att den politiska majoriteten varken 

lyssnade på medborgarna eller experterna på kollektivtrafik, d v s LLT, fattades beslut 

som inte hade någon förankring. Dessutom anfördes de begränsade erfarenheter som 

KF-ledamöterna själva hade av att åka kollektivt som ett skäl till varför de inte var 

kompetenta att fatta beslut om kollektivtrafiken. Då rådslaget aktualiserades gjorde 

man ett sista försök att påverka sakfrågan genom att argumentera för att det fanns 

brister i hur rådslaget utformats. Man ansåg att rådslaget inte var rätt utformat med 

avseende på de alternativ som medborgarna skulle ta ställning till och till följd av detta 

uppmanade man dem att rösta blankt vilket skulle visa missnöjet mot rådslagets två 

alternativ.

   Hur de som företrädde och stödde projektförslaget legitimerade besluten är inte lika 

lätt att få en uppfattning om utifrån lokalpressen. Man kan dock anta att de utifrån 

RVU:n och remissomgången våren 1999 nog uppfattade att det fanns ett stöd för att 
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göra kollektivtrafiken attraktivare även om det innebar försämringar för biltrafik samt 

att det fanns stöd för en kollektivtrafiklösning som inbegrep Smedjegatan.

   Det förekom även en debatt om rådslaget som inte var kopplat till ståndpunkter i 

sakfrågan utan att det handlade om ett demokratiskt problem. Man diskuterade frågor 

som de folkvaldas mandat att fatta beslut och när i en process och i vilka frågor som 

direktdemokratiska inslag är mest lämpliga. 

   Vilken av argumentationslinjerna som har mest stöd i faktiska omständigheter kan 

inte avgöras. Vad som dock kan konstateras är att företrädarna för bägge linjer har 

använt miljön som ett sätt att försvara sina ståndpunkter. Anhängarna tycks i högre 

grad ha motiverat förändringarna med att de skulle leda till bättre miljö i centrum. 

Däremot har man inte talat om andra aspekter på hållbarhet såsom kollektivtrafikens 

betydelse för att utjämna skillnader i resandemöjligheter. Motståndarna har utgått från 

att bilen är något som skall vara möjligt att nyttja för persontransporter. Inskränkningar 

i dessa möjligheter kommer enligt dem att leda till sämre miljö. 

   Fullmäktigebeslut fattades år 1999 och 2001 som innebar en stängning av 

Smedjegatan för biltrafik. Besluten fattades trots att mediernas skildring av bussfrågan 

inför dessa beslut varit negativ. Som tidigare konstateras faller alltså tesen att media, 

direkt, skulle ha påverkat dessa beslut. De styrande politikerna vände dock senare i 

frågan och beslutade om att hålla rådslag för att avgöra frågan om buss- och biltrafik på 

Smedjegatan. De som uttalat sig om skälet till att de stödde tanken på rådslag hänvisade 

i huvudsak till kontakten med medborgarna under valrörelsen 2002. Opinionen bland 

medborgarna kan i överensstämmelse med dagordningsteorin sannolikt ha påverkats av 

tidningarnas bevakning av frågan. Hur stor påverkan tidningarna haft på 

beslutsprocessen är dock svårt att avgöra, sannolikt kan man anta att tidningarna kan ha 

haft ett indirekt inflytande över politikerna som ofta hänvisar till medborgarnas åsikter. 

Tidningarna har bildat en folklig opinion mot de tidigare besluten. Denna opinion har 

troligen fått politikerna att besluta om att hålla ett rådslag för att avgöra frågan. 

   Det är således sannolikt att det folkliga motstånd mot att stänga Smedjegatan för 

biltrafik, som bevisligen fanns i och med rådslagets utfall, har byggts upp under en 

längre tid. Forskning har visat att då beslutsfattande blir långdraget samtidigt som 
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motrörelser bildas, ökar sannolikheten generellt att beslut förändras eller inte går 

igenom (Vedung & Olofsson, 1997:155). I detta fall har beslutsprocessen pågått över 

flera år och som vi sett har en motopinion också bildats under ett tidigt skede.

   Om vi studerar de publicerade insändarna finner vi således stöd för 

dagordningsteorins andra nivå, d v s att insändarna ger liksom tidningarna uttryck för 

negativa värdeomdömen om projektet. Det vanligaste sättet att se på frågan tycks ha 

varit att se på frågan som en fråga om trafikkaos eller konflikt mellan buss och bil. Det 

kan konstateras att ett flertal aktörer har deltagit i policyskapandet. Följande kapitel 

bygger på intervjuer med ett antal av de policyskapare som varit aktiva i den beskrivna 

processen.
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7

POLICYSKAPARNAS UPPLEVELSER OCH UPPFATTNINGAR 
OM PROJEKTET 

I föregående kapitel har projektet presenterats utifrån rapporter, beslutsprotokoll, 

minnesanteckningar och massmedia. För att fördjupa analysen har intervjuer 

genomförts med ett antal personer som på olika sätt har kommit i kontakt med 

projektet.

Vad innebär Hållbar utveckling i Luleå kommun? 

Inledningsvis diskuterades begreppet hållbar utveckling. Bland de intervjuade finns det 

överlag en förhållandevis god bild av begreppet hållbar utveckling som en samverkan 

mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Bland politikerna kan man dock se 

att några betonar en jämbördig samverkan medan andra ser det som möjligt att sätta 

något perspektiv före de andra t ex att ekonomisk hållbarhet är en förutsättning för 

social hållbarhet, men speciellt ekologisk hållbarhet. Dessa skillnader kan möjligtvis 

förklara den situation som en av tjänstemännen säger sig uppleva:  

Det finns idag någon form av trötthet till följd av att vi har haft en allt kärvare ekonomi. 
[…] Det som hela tiden har varit med är den ekonomiska sidan, det trummas ut via 
ekonomikontoret, både i verksamhetsplanering och i uppföljningar. Man har vidgat 
frågan i den nya planeringsmodellen där också andra faktorer skall vara med och vägas 
men fortfarande är ekonomin det som styr. […] Man har ett långsiktigt mål i 
ekokommuntanken, men hur skall vi nå dit och vilka svängar skall vi tolerera att vi gör 
på vägen dit. Ska vi klara överlevnaden kortsiktigt, att klara ekonomin och mål som är 
nödvändiga för att kommunen skall överleva då måste vi, tror jag, emellanåt ta snedsteg 
som ser ut att missa det långsiktiga uthålliga målet. Hur stora de snedstegen skall få vara, 
det är omöjligt att säga. Det är schizofrent, politikerna vill att vår planering skall innehålla 
alla aspekterna, men när det sedan kommer till kritan (Intervju 4).

En annan intervjuad tjänsteman ger en bild av ett arbete med hållbar utveckling som 

gått i stå och tappat fokus:

I Luleå kommun efter Agenda 21-arbetet så har det egentligen inte funnits ambitioner 
eller politiker som kraftfullt drivit frågorna att vi på vår kommunala nivå skulle driva en 
målmedveten uthållig politik utan det är hipp som happ. Bussprojektet är ett sådant 
exempel. Lyckas vi och får ett ökat bussresande är det en del i en sån politik, men då är 
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det mera för att det blev så än att för att man från början sa att vi skall ha en bra busstrafik 
därför att vi behöver det som bidrag till hållbar utveckling i Luleå kommun. Det har jag 
inte hört någon politiker säga. Utan det är staten som har sagt det och säger det och ger 
lite bidrag. Den kommunala målstyrningen på det där området är väldigt liten (Intervju 
11).

Projektarbetet började med lite gnissel men blev bättre. 

Vi har sett att frågorna om kollektivtrafikens funktion i Luleå har en lång historia, men 

varför ansågs kollektivtrafiken vara viktig för Luleå? De intervjuade lyfter fram en rad 

skäl som är kopplade till föreställningen om ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet. Överhuvudtaget verkar det råda konsensus om att kollektivtrafiken är 

viktig. Kollektivtrafiken har rollen att ”… minska biltrafiken, men även erbjuda 

tillänglighet för alla som inte har bil; ungdomar, handikappade, äldre – bidra till ett 

tillgängligt samhälle” (Intervju 2). För Luleås utveckling är det en viktig strategisk fråga 

därför att ”[…] ska vi vara en universitetsort så måste det finnas” (Intervju 6). Det 

verkar också råda konsensus om att det bara går att få folk att i högre grad välja buss 

om det blir ”[…] en attraktivare kollektivtrafik, det skall vara frestande att lämna bilen 

hemma” (Intervju 10). En annan av de intervjuade menar att: ”Det vore livsfarligt att 

tvinga folk att åka buss, det får motsatt effekt” (Intervju 7). För Luleå kommun och 

LLT fanns dessutom mer direkt ekonomiska vinster med att öka bussåkandet. 

Resandet hade de senaste åren innan omläggningen gått ner, vilket inneburit att det 

har blivit dyrare för kommunen, eftersom ”[…] egenfinansieringen har sjunkit med 

åren” (Intervju 6). Idag ger biljettintäkterna ett täckningsbidrag på 45 %, resten är 

kommunalt driftsbidrag (Intervju 1). För LLT kan det på sikt ha handlat om bolagets 

överlevnad: ”Idag är 97 % av busstrafiken i Sverige upphandlad. För 20 år sedan fanns 

det 40 kommunalägda bussbolag, idag är det 20” (Intervju 1). 

   Det inledande KIF-projektet var ett projekt som i huvudsak bedrevs av LLT och 

tekniska förvaltningen. Tidigare har vi sett att slutrapporten föreslog ett nytt linjenät 

med kv Uttern som central omstigningsplats. KS ville se fler alternativa lösningar då 

det gällde linjedragning i centrum och lokalisering av omstigningsplatsen, vilket 

föranledde KIF 2. Vid omstarten tog man en bredare ansats, vilket medförde att 

frågans komplexitet ökade. ”Bussfrågan som sådan är en fråga om kommunikationer, 

hur man kan få ett centrum att fungera, hur gatunätet skall se ut och fungera? Detta är 
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kopplat till vilka ytor som skall användas, är det kvartersytor eller gatuytor för denna 

typ av rörelser och kommunikationer” (Intervju 4)? Då man lyfte blicken och började 

studera helhetslösningar tycks också motsättningarna mellan olika sektorsintressen och 

helhetsintressen ha synliggjorts. ”Det fanns en del otydligheter som borde ha retts ut 

tidigare. Genom att det så tidigt fanns så starka synpunkter från olika håll hur man 

skulle se på bussandet och bussdragningen på centrumhalvön kanske man skulle ha haft 

tydligare roller” (Intervju 4). Omstarten kan ses som ett försök att definiera om frågan, 

det innebar: ”Att det blev mer fokus på själva linjenätet – ett snabbt nät och var skulle 

då omstigningsplatsen ligga. Förut tycker jag att man mer fokuserade på vilken plats 

byggnaden skulle ligga. Man funderade väldigt lite på syftet med att köra buss, det var 

underordnat på något sätt” (Intervju 10).  

   Från en del håll fanns det också en skepsis på delar av det utredningsunderlag som 

utgjorde beslutsunderlag. En av de intervjuade säger t ex att: ”De tog nog fram det 

slarvigaste underlag jag någonsin har sett” (Intervju 6). En annan säger att ”jag har viss 

skeptisk hållning till vissa utredningar, som jag upplever som man ropar får man svar” 

(Intervju 8). 

   Samtidigt som klimatet i projektetgruppen förbättrades så blev frågan om 

trafiklösning på Smedjegatan en alltmer politiskt kontroversiell fråga, vilket alltså ledde 

till rådslaget våren 2003. 

Rådslaget blev ett sätt att kunna sätta punkt för beslutsprocessen 

Fullmäktige får besluta att det som ett led i beredningen av ett ärende som fullmäktige 
skall handlägga skall inhämtas synpunkter från medlemmar i kommunen eller landstinget. 
Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning eller något liknande 
förfarande (KL 5 Kap 34 §) 

De intervjuade är överens om att folkomröstning är ett värdefullt instrument i den 

demokratiska processen. Det finns dock många synpunkter om den fråga som skulle 

prövas och skälet till varför det blev ett rådslag. De som har uttalat sig om frågans 

karaktär menar det var en dålig fråga att ha rådslag om i den mening att det blev en 

detaljfråga som bara fångade synen på vilken trafiklösning som skulle gälla på 300 m av 

Smedjegatan. Därigenom missade man bl a medborgarnas syn på om lösningen var det 

bästa valet för kollektivtrafiken men också på hur centrumhalvön och stadskärnan 



96

borde utvecklas i framtiden. En av de intervjuade tror att: ”många känner sig lite 

lurade, att rösta om 300 m gata” (Intervju 10). Givet att deras uppfattning är korrekt – 

varför blev det ändå ett rådslag? De intervjuade är överens om att svaret står att finna 

inom politikens sätt att fungera. ”Grundbulten beror nog på att det är många 

intressenter, sen är det väl mycket politik…” (Intervju 1). Flera beskriver politikernas 

agerande som hämtat ur public choice-litteraturen: ”lite grann upplevde jag att 

politikerna blev osäkra. Jag är rå då jag säger att de inte är osäkra på konsekvenserna av 

förslag utan konsekvenser för dem som representanter för väljarna och vad innebär det 

för mig som politiker och mitt parti” (Intervju 4). Rådslaget blev ett sätt att fullfölja 

processen. ”jag tycker det var ett ganska bra sätt då det var så pass infekterat, det var en 

fråga som blev svår. Då var det ett kreativt och bra sätt” (Intervju 11). En anledning 

till att den blev svår anför en av de intervjuade till politikerna: ”Har man lovat pröva 

något i en valrörelse någon vecka innan valet så måste man ju stå fast vid det efter 

valet, annars är man inte trovärdig. […] Man får fundera lite grann på hur man 

hanterar den här typen av frågor för i grunden var det politiken själv som hade tjorvat 

till alltihop. Man måste ta sig ur alltihop” (Intervju 10). Det fanns samtidigt ett visst 

intresse av att göra ett försök med denna typ av medborgarinflytande: ”det var ganska 

intressant också. Ett slags experiment och utveckling av den kommunala demokratin” 

(Intervju 11).

   Om det nu var politiken själv som gjort frågan komplicerad – vad var orsaken till 

detta? En tänkbar förklaring är att det inte tycks ha varit klart hur opinionen såg ut. 

Huruvida så var fallet råder dock olika mening om.

Opinionen emot stängning var svårbedömd

I ett tidigare kapitel har lokalpressens bevakning av kollektivtrafikprojektet analyserats. 

Bland de intervjuade finns två olika uppfattningar angående medias delaktighet i 

processen; uppfattningarna skiljer sig mellan att media har drivit opinionsbildning eller 

att media har speglat opinionen. En av de intervjuade säger t ex att: ”den folkstorm 

som media talade om upplevde jag aldrig” (Intervju 2), medan en annan hävdar att: 

”var och en förstod vilken kraftig opinion det fanns. De som inte förstod det hade inte 
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särskilt mycket förankring heller” (Intervju 6). Bedömningen kompliceras av att det 

normalt inte är ett tvärsnitt av medborgarna som tar initiativ till att yttra sin åsikt i 

politiska frågor. En av de intervjuade menar att ”de [media] har ju som i andra frågor 

fångat upp opinionen. Det är inte säkert att den opinion de presenterar är sanningen. 

De som var emot stängning var högröstade” (Intervju 9). 

   Samtidigt finns inte några direkta invändningar emot lokalpressens sätt att bevaka 

frågan. I viss mån anses det att de använt sig av felaktiga fakta i sina artiklar men i 

övrigt delar de flesta uppfattningen: ”att man måste förstå medias roll. Olika har olika 

roller och det måste vi tåla” (Intervju 3). Desto större självkritik finns då det gäller hur 

man själva lyckats hantera informationen och debatten. 

Ett antagande var att vissa intressen skulle ha deltagit i debatten på ett tydligt sätt. En 

aktör som inte har deltagit i debatten är Luleå & Co. Som företrädare för 

centrumhandeln var det rimligt att anta att de skulle vara kritiska till policyalternativ 

som uppfattades som ett hot mot möjligheten för kunderna att ta bilen in till centrum. 

De var dock inte aktiva under processen, vilket sannolikt kan förklaras med att en 

företrädare för projektgruppen tillika var vice ordförande i Luleå & Co. Köpmännen 

upplevde att de hade all information som de behövde och kände därför inget behov av 

att vara aktivare i policyprocessen (Intervju 12). 

Debatten fick snävt fokus 

Som vi tidigare har sett tycks det i projektet inledningsvis ha funnits en otydlighet om 

vad syftet med projektet var. Detta kan i sin tur ha försvårat möjligheterna att 

presentera projektet på ett tydligt sätt då den blev massmedialt intressant. I debatten 

om huvudhållplatsen på Smedjegatan kom kollektiv- och busstrafiken att hamna i ett 

motsatsförhållande samtidigt som andra aspekter fick väldigt litet utrymme i debatten, 

vilket är en slutsats som också dras i slutrapporten från delprojektet Färdas Väl. Vad 

som flera av de intervjuade anser att man inte lyckades med ”var att få fram fördelarna 

för [buss]resenärerna. Det var mest synpunkter från bilister” (Intervju 1). Det kan även 

ha blivit en ensidig bild som presenterats i media eftersom ”[v]i har inte gett oss tid att 

reagera och ta en offentlig debatt kring fakta som vi anser att man har förvrängt” 
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(Intervju 4). Några menar att det är viktigt hur man försöker lyfta en fråga och visa på 

målen och fördelarna med en åtgärd ”men då krävs det politiker som utnyttjar sina 

möjligheter att vara pedagogiska och föra ut den här informationen och det har det 

kanske inte varit i den här processen” (Intervju 11). I denna process har vi i 

lokalpressen sett att politiker i huvudsak har drivit frågan om lokalisering av 

omstigningsplats. 

LIP-medlen har haft betydelse för utfallet 

De flesta intervjuade anser att LIP-medlen har påverkat projektet. Då detta var ett 

program med ekonomiska styrmedel ledde det till osäkerhet då man ville göra 

förändringar inom projektet. En av de intervjuade säger t ex att: ”diskussionen har 

varit – skjuter vi det här eller gör vi så här, får vi de här medlen då” (Intervju 8)? 

Några tror att projektet inte skulle ha genomförts om inte LIP-medel hade beviljats. 

Andra menar att projektet skulle ha genomförts ändå, men kanske i annan omfattning. 

Några positiva effekter som lyfts fram är att det ekonomiska tillskottet på ca 12 

miljoner av totalt ca 50 miljoner har fungerat som smörjmedel, satt igång processen, 

möjliggjort delprojektet Färdas Väl och medfört att man tänkt lite extra på hur 

kollektivtrafiken skulle utformas. De nackdelar som nämns är främst att ”LIP innebar 

ett visst merarbete p.g.a. att förändringar måste godkännas av [Miljö]departementet 

och de hade rutinen att man fick acceptans om de inte svarade vilket utgjorde en 

osäkerhet och tidsutdräkt som blev ganska stor ibland, särskilt om man har pengabrist 

eller vill gå vidare” (Intervju 4). 

Trafiklösningen blev bra, men det finns brister 

De intervjuade är överens om att trafiklösningen med både bil och buss blev bra, några 

menar dock att endast busstrafik hade ökat trafiksäkerheten vid omstigningsplatsen och 

korsningen Smedjegatan-Storgatan. Dessutom skulle Storgatans gågata ha varit mer 

sammanhållen om endast bussar hade korsat gågatan. Flera upplever att biltrafiken 

längs Smedjegatan har ökat den senaste tiden. Trafikmätningar visade att efter 

ombyggnaden minskade trafiken initialt med 2 000 fordon/dygn. Det är osäkert om 
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biltrafiken har ökat efter det. En annan brist som några tar upp är att man inte lyckades 

få till stånd en bra samverkanslösning mellan LLT och Länstrafiken. Hela resan är ett 

begrepp inom kollektivtrafikplaneringen som innebär att det skall vara så lätt som 

möjligt att göra en resa som även innebär byten mellan olika slag av kollektivtrafik. 

Det kan handla om gemensamma hållplatser, biljettsystem, synkroniserade tidtabeller 

m m. Det skulle även kunna handla om delvis integrerade linjenät så att vissa punkter 

på linjenäten trafikerades av båda bolagen.

Olika uppfattningar om hur policy skall utvecklas 

Det råder olika uppfattningar om hur policyprocessen bör se ut. Det handlar 

framförallt om vilka roller politiker och tjänstemän skall ha. En uppfattning är att 

politikerna skall ta fram mål och visioner, sedan låta tjänstemännen ta fram förslag som 

sedan den politiska församlingen skall anta eller förkasta. En av de intervjuade menar 

att ”politiken skall tala om vad som skall åstadkommas, inte styra detaljer” (Intervju 

10). Enligt detta synsätt har de båda grupperna olika färdigheter som bäst tillvaratas om 

de tydliggör sina roller i policyprocessen. Detta synsätt utgår också ifrån att 

tjänstemännen skall ta fram ett objektivt beslutsunderlag utifrån sin ämneskompetens 

och att detta underlag inte skall vara påverkat av den rådande politiken eller 

tjänstmannens värderingar. Det finns några utsagor som tyder på att tjänstemän har 

uppfattat sin roll på olika sätt. En av de intervjuade säger att ”det som störde mig mest 

var att en kommunal tjänsteman direkt obstruerar mot politiken och idiotförklarar ett 

beslut taget av KF” (Intervju 10). En annan säger att ”det är ju taget ett beslut om hur 

det skall vara och jag som kommer från näringslivet är van att då ställa in sig i ledet” 

(Intervju 3). Det tycks dock ha funnits en osäkerhet om att fattade beslut skall ligga 

fast: ”Det fanns beslut men det var frustrerande att samtidigt höra diskussioner om att 

riva upp det eller ändra och det skapar osäkerhet för projektarbetet. Oftast var det 

politiker som utåt och inåt uttryckte den typen av åsikter. [...] Förutsättningarna att 

jobba effektivt har delvis försämrats p.g.a. osäkerheten på politisk nivå” (Intervju 11). 

   Som vi tidigare har sett lämnar politikerna styrgruppen då projektet övergår i Buss

2002. Anledningen uppges ha varit att det hade kommit nya direktiv för hur 
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kommunala projekt skall organiseras. Det uppges även ha funnits uppfattningar om att 

det började bli ”politik” av processen. Oavsett själva orsaken till ombildningen är det 

några som anser att det är en styrka om en projektgrupp består av både politiker och 

tjänstemän. En av de intervjuade säger att ”jag tycker många gånger att diskussionen 

hur man skall organisera projekt har blivit väl teoretisk. Man säger att tjänstemännen 

skall köra sitt och sedan går man fram till beslut som man skall anta eller förkasta. Jag 

tycker att det är konstigt att göra så, det blir i alla fall ingen effektivitet i det hela. Det 

kan vara bra att processa en del sådana här saker tidigt” (Intervju 4). En annan menar 

att ”det kan vara bra att ha med förtroendevalda som lite bättre känner vad som rör sig 

hos människor” (Intervju 6). 

   Tidigare har vi sett att opinionen inte nödvändigtvis var så lätt att tolka och vi kan 

finna ytterligare belägg för detta om vi studerar RVU:n visade att 56 % av de 

tillfrågade sade sig vara positiva till åtgärder som gynnade busstrafiken på bilens 

bekostnad. Samtidigt var det nästan 50 % som tyckte att ett försvårande av 

bilanvändningen i centrum var en helt oviktig eller bara ”lite viktig” åtgärd då det 

gällde att främja kollektivtrafiken. Eftersom debatten i allt väsentligt kom att behandla 

konflikten mellan bil och buss i centrum kan man således hävda att motståndet hade 

en god rekryteringsbas.

   Bland de intervjuade finns både uppfattningen att lokalpressen har påverkat 

opinionen och att de endast speglat en befintlig opinion. För att få en bättre bild av 

hur medborgarna egentligen uppfattat processen har en enkätundersökning 

genomförts. Resultatet redovisas i nästa kapitel. 
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8

MEDBORGARNAS UPPLEVELSER OCH UPPFATTNINGAR 
OM PROJEKTET 

I en enkätundersökning har 1 000 utvalda invånare i Luleå tätort tillfrågats om sina 

upplevelser av den process som föregick trafikomläggningen och om dess resultat.  

8.1 Medborgarnas engagemang  

Omläggningen av Luleås busstrafik och diskussionen om Smedjegatan har i mycket 

hög grad engagerat medborgarna (se Tabell 1). På frågan ”Följde du denna debatt” 

svarade var tredje person, 33 procent ett obetingat Ja, medan ytterligare nära 47 

procent delvis följt debatten. Närmare 80 procent av medborgarna blev alltså mer eller 

mindre engagerade i frågan. Var femte luleåbo svarade Nej eller hade glömt huruvida 

de följde debatten eller inte. 

Tabell 1: Fördelning av svar på frågan: ”Omläggningen av busstrafik till Smedjegatan föregicks av en 
stor debatt under flera års tid. Följde Du denna debatt?”

                                    BEROENDE VARIABEL (N=370, värden i %)
JA DELVIS NEJ GLÖMT 

33.0 46.8 18.6  1.6 
_______________________________________________________________________________ 
Oberoende variabler 

Verksamhet 
  Förvärvsarbetar    2.4    5.0 - 7.3 - 0.1 
  Pensionär    4.1 - 5.4 - 1.6   2.9 
  Studerar -15.5 -11.3   27.0 - 0.2 
  Ej arbetande, arbetslös m.m.   11.8 - 8.5 - 1.8 -1.5 
Nyttjande av LLT 
  Dagligen    1.7 - 2.4 - 1.5    2.2 
  Regelbundet    1.8    2.7 - 2.7 - 1.8 
  Sällan  - 2.6    1.9   0.6    0.2 
  Aldrig  - 0.5 - 5.5   5.2    0.8 
Ålder
  16-24 år  - 7.4 - 2.7   8.7    1.5 
  25-54 år  - 4.5   4.3   0.0    0.1 
  55-   år   13.7 - 7.2 - 5.3 - 1.2 
Kön
  Man     5.7 - 0.1 - 3.9 - 1.7
  Kvinna  - 4.8    0.1    3.3    1.4 
_______________________________________________________________________________ 



102

Tabell 1 visar också vilka luleåbor som, i större eller mindre utsträckning, kom att 

engageras av frågan om det nya linjenätet och Smedjegatans roll.  Tabellen visar den 

partiella effekt på engagemanget som följer av olika egenskaper (attribut) hos 

medborgarna. Statistiskt säkerställda effekter anges med fet stil.

   Tydligt framgår i Tabell 1 att yngre studerande, dvs. de i åldersgruppen 16-24 år, var 

tämligen ointresserade. I den gruppen har 54.3 procent inte följt diskussionerna 

(18.6+27.0+8.7=54.3%). De yngre studerandes motpol utgörs av äldre män. Bland 

män över 55 år finner vi att drygt hälften, 52,4 procent (33+13.7+5.7=54.4) svarat JA. 

I motsvarande grupp kvinnor var engagemanget signifikant lägre. Bland dem finner 

man endast 41,9 procent JA-svar (33+13.7-4.8=41.9). Ett väldigt lågt engagemang, 

12.7 procent JA-svar, återfinnes i gruppen studerande kvinnor (33-15.5-4.8=12.7%). 

Tillförs den, i och för sig icke-statistiskt säkerställda, effekten av att vara mellan 16-24 

år (-7.4), sjunker engagemanget än mer. Bland yngre studerande kvinnor finns bara 

drygt fem procents chans att finna ett JA-svar på frågan om man följt debatten. 

   Det förhållandevis låga intresset bland det yngsta är intressant eftersom partierna 

ansåg att det fanns ett speciellt värde i att den lägsta åldern för att delta i rådslaget skulle 

vara 16 år. I debatten har det ökade avståndet mellan busshållplatsen och gymnasiebyn, 

samt trafiken på Rådstugatan, speciellt diskuterats. Mot den bakgrunden kunde kanske 

intresse ha mobiliserats bland just de yngre studerande, men så blev uppenbarligen inte 

fallet. Rådslaget handlade å andra sidan endast om två alternativa trafiklösningar på 

Smedjegatan, det fanns inga möjligheter att påverka själva linjedragningen.  

   Det bör också noteras att grad av bussnyttjande inte har någon statistiskt säkerställd 

betydelse för benägenheten att följa, alternativt inte följa och engageras i debatten. Det 

är alltså inte så att bussåkarna skulle ha varit mer intresserade. 

8.2 Vad handlade frågan om? 

Tidigare har konstaterats att lokalpressen främst kom att spegla debatten som en 

trafikpolitisk fråga i centrala Luleå. Till viss del kommer även, speciellt i NSD, 

demokratiaspekten fram. Enligt föreställningen om dagordningsteorins andra nivå 

skulle dessa uppfattningar också då återfinnas hos medborgarna. I Tabell 2 framgår att 
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knappt hälften av medborgarna, 48.6 procent, minns debatten som i första hand en 

trafik- och tillgänglighetsfråga, 18 procent minns den som en debatt om 

medborgarinflytande och demokrati och drygt 14 procent som i första hand en 

miljöpolitisk fråga. Knappt 20 procent hade ingen uppfattning eller hade glömt 

debatten. Av tabellen framgår att en kraftig majoritet, 59,1 procent (48.6+10.5), av 

LLT:s stamkunder uppfattat debatten som främst en trafikfråga. Bland kvinnliga 

pensionärer som ofta använder bussen stiger den andelen till nära 78 procent 

(48.6+12.5+10.5+6.1=77.7). Bland män över 55 år menade mer än var fjärde, 26.9 

procent, att frågan främst handlande om demokrati och medborgarinflytande 

(18.1+4.8+4.0=26.9). Detta i skarp kontrast till kvinnliga stamkunder hos LLT, bland 

vilka endast åtta procent (18.1-5.9-4.0=8.2) har betonat demokratiaspekten. Att 

debatten bara ytligt berört yngre studerande bekräftas än en gång, då 42.7 procent av 

dessa inte längre har något minne av vad frågan handlade om (19.2+11.6+11.9=42.7). 

Tabell 2: Fördelning av svar på frågan: ”Om Du tänker tillbaka på diskussionen om Smedjegatans 
eventuella stängning för biltrafik, vad tycker Du att frågan i huvudsak handlade om?” 

BEROENDE VARIABEL (N=370, värden i %) 
 Demokrati Miljöfråga Trafikfråga Minns ej 

18.1    14.1    48.6   19.2 
_______________________________________________________________________________ 
Oberoende variabler 
Verksamhet? 
  Förvärvsarbetar      0.6    3.9 - 0.4 - 4.1
  Pensionär  -8.8   -6.4   12.5   2.7 
  Studerar - 0.7 - 8.3 - 2.6  11.6
  Ej arbetande, arbets-      5.8 - 5.6 - 3.1 - 2.6 
  lös m.m.     
Nyttjande av LLT 
  Dagligen -5.9   - 1.8   10.5 - 2.8 
  Regelbundet  - 0.1    4.4 - 6.1       1.8 
  Sällan 2.2    1.7    1.0    5.8 
  Aldrig 2.2 - 8.9 - 1.1    7.9 
Ålder
  16-24 år - 7.2    3.6 - 8.3   11.9
  25-54 år - 0.2 - 0.5     2.7 - 1.9 
  55-   år 4.8 - 1.1 -  0.5 -  3.2 
Kön
  Man 4.0    1.9 - 6.1   0.2 
  Kvinna - 4.0 - 1.6   6.1 - 0.2 
_______________________________________________________________________________ 
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Tydligt framgår också att diskussionerna om linjenätets förändring och Smedjegatans 

användning i relativt liten grad uppfattats som en miljöpolitisk fråga. Av de 

medborgare som besvarat enkäten betonar 14.1 procent den aspekten som den 

viktigaste. Att vara förvärvsarbetande höjer dock på ett statistiskt säkerställt sätt andelen 

till 18 procent. Bland pensionärer, eller bland dem som aldrig använde LLT, finns 

knappast några medborgare alls som uppfattat den miljöpolitiska aspekten.

   Frågan tycks alltså bland medborgarna i hög grad fått den karaktär som lokalpressen 

givit den, vilket således ger stöd åt dagordningsteorins andra nivå. En intressant tanke i 

detta sammanhang är hur opinionen hade sett ut om frågan istället placerats i en 

utpräglad miljökontext? 

   I Tabell 3 kan vi se att de som följt debatten mest intensivt också är den grupp som i 

störst utsträckning såg den som en fråga om demokrati och medborgarinflytande (28,7 

%). Inom gruppen som sade sig ej ha följt debatten var motsvarande värde 7,2 procent. 

Sambandet är statistiskt säkerställt. Orsakerna till sambandet kan vara flera. Tillmäter vi 

tidningarna stor betydelse som opinionsbildare kan vi tänka oss att deras spegling av 

procedurfrågorna kring projektet har avspeglat sig i opinionen. Det kan också vara 

troligt att de som följt med i debatten och sett det som en demokratifråga är personer 

som generellt är mer intresserade av den kommunala verksamheten och 

kommunalpolitik i stort. 

Tabell 3: Samband mellan hur noga man följt debatten och vad man ansåg att debatten handlade om. 
(N=370)

Debatten handlade om Följt
debatten Demokrati/

medborgar-
inflytande

Miljö Trafik/ 
tillgänglighet

Vet ej/ minns 
ej

Totalt

Ja 52,2 % 34,6 % 36,1 % 5,6 % 33,0 % 
Delvis 40,3 % 51,9 % 48,3 % 45,1 % 46,8 % 
Nej 7,5 % 11,5 % 15,0 % 43,7 % 18,6 % 
Vet ej  1,9 % 0,6 % 5,6 % 1,6 % 
Totalt 18,1 % 14,1 % 48,6 % 19,2 % 100,0 % 
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8.3 Manligt och kvinnligt resande 

Tidigare har vi sett att kvinnor generellt sett använder kollektivtrafik i högre grad än 

män och dessutom är mer benägna att nyttja kollektivtrafik i högre grad än vad de 

redan gör. Tabell 4 visar hur frekvent manliga och kvinnliga respondenter reser med 

LLT.

Tabell 4: Svarsfördelning på frågan: ”Hur ofta åker du med LLT?” Med regelbundet avses här 
någon/några gånger/vecka till någon/några gånger/månad. (N=370) 

Kön

Män Kvinnor Total

Dagligen 13,0 % 21,9 % 17,8 % 

Regelbundet 29,6 % 35,3 % 32,7 % 

Sällan 28,4 % 32,8 % 30,8 % 

Aldrig 29,0 % 10,0 % 18,6 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Även denna undersökning bekräftar således könsskillnaderna i kollektivtrafikresandet. 

Störst är skillnaden mellan könen då det gäller dem som dagligen eller aldrig åker med 

LLT.

   En viktig fråga är på vilket sätt resandet har förändrats efter omläggningen, och vilka 

grupper som främst har, eller inte har, ändrat sina resvanor. En tydlig bild av detta ger 

Tabell 5. Där framgår att 18.6 procent av respondenterna reser mer, 8.1 procent 

mindre medan 73.2 procent inte påverkats. Tabellen visar också att resandet inte på ett 

statistiskt signifikant sätt påverkats alls om man ser till medborgarnas kön, ålder eller 

sysselsättning. Däremot ser vi, med förödande tydlighet, att det nya linjenätet m.m. på 

ett kraftigt sätt stimulerat redan trogna kollektivtrafikkunder att nyttja bussen ännu 

mer. Om 18.6 procent av hela populationen säger sig resa mer så blir den andelen 

bland de tidigare dagliga resenärerna 38.5 procent (18.6+19.9=38.5 %).  En viss 

”inbrytning” i nya kundgrupper har dock skett, om än den varit ytterst begränsad.  

Chansen att hitta en person som tidigare aldrig använde LLT, men som nu ökat sitt 

resande, uppgår till endast dryga tre procent (18.6-15.3). 
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Tabell 5: Förändring i resandet med LLT efter omläggningen och dessa beroende av sysselsättning, 
kön, ålder och tidigare resfrekvens. 

Beroende variabel; Förändrat resande?
(N=370, värden i %) 

 Mer Mindre Oförändrat 
 18.6 8.1 73.2 
_______________________________________________________________________________ 
Oberoende variabler 
Sysselsättning
   Arbeta 0.1 0.4 - 0.3 
   Pensionär 4.3 - 9.1   4.9 
   Studerar - 3.1    2.1   1.0 
   Arbetar ej, arbetslös m.m. 3.5    1.2 - 4.7 
Kön
  Man - 2.6 - 1.6    4.2 
  Kvinna 2.2    1.3 - 4.7 
Ålder
  16-24 år 6.6  - 1.3 - 5.3 
  25-54 år - 0.9    0.7    0.2 
  55 + år - 2,2 - 0.6    2.8 
Nyttjande av LLT 
  Dagligen 19.9 - 7.3 - 12.6
  Regelbundet 10.5    5.2 - 15.7
  Sällan - 13.5     0.4   13.1
  Aldrig - 15.3 - 2.7   18.0 
_______________________________________________________________________________ 

Samtidigt finns det praktiskt taget inga exempel, färre än en på hundra, på att frekventa 

LLT-kunder minskat sitt resande (8.1-7,3=0.8). Däremot har i gruppen Regelbundna, 

om än inte dagliga, LLT-nyttjare, 13.4 procent (8.1+5.2=13.4) minskat sitt resande. 

Resultatet bekräftar än en gång att de mer grundläggande strukturella faktorerna som 

styr våra resmönster uppenbarligen är ytterst svårpåverkade. 

   Då det gäller frågan om det finns grupper som förändrat sitt resebeteende till följd av 

kollektivtrafikomläggningen är det relevant att studera projektet Färdas Väl. Det 

tillkom år 2001 som ett delprojekt med syfte att förändra kommuninvånarnas 

resemönster mot ett mer hållbart resande genom information och attitydpåverkan. En 

del av verksamheten bestod av arbetsplatsbesök. Några av de arbetsplatser 

transportrådgivarna inom Färdas Väl blev inbjudna till har till övervägande kvinnliga 

anställda, de finns dock även arbetsplatser då könsfördelningen har varit mer jämn. 

Transportrådgivarna upplevde inte att intresset för deras budskap på olika arbetsplatser 

var beroende av könsfördelningen bland de anställda, utan det hade mer att göra med 

vilken inställning man redan hade till hållbart resande oavsett kön (Intervju 5). 
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8.4 Attityder till bussåkande 

För att öka andelen resenärer som väljer buss istället för bil har såväl nationella som 

lokala dokument lyft fram att det väsentliga är att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik, 

men kommer resenärerna bara man gör bussåkandet mer attraktivt? Det var också 

detta som KIF handlade om. Tabell 6 visar de anledningar som respondenterna uppger 

till varför de inte åker buss. Vi kan se att de vanligaste uppgivna orsakerna till att man 

inte åker buss är vad vi kan kalla frihetsfaktorer såsom att man anser att busstiderna inte 

passar eller att bussåkandet tar för lång tid17. Det enskilt vanligaste svaret är dock att 

man bor nära arbete/skola. Att bussåkandet är dyrt är ett skäl som endast ett fåtal 

anger.

Tabell 6: Uppgiven viktigaste anledning till varför man ej åker buss till eller från arbete/skola 

(N=370)

Orsak till ej buss

Ej svar

Annar

Hälsomässiga orsaker

Långt till hlpl

Bilen i jobbet

Bilen
p g a ärenden

Tar för lång tid

För dyrt

Bussens avgångstider

Bor nära arb/skola

P
ro

ce
nt

30

20

10

0

18

11

43

7
6

11

2

14

24

17 Skäl som här är räknade till frihetsfaktorer är bussensavgångstider (14 %), tar för lång tid (11 %) och att man tar bilen 
eftersom man gör ärenden på vägen till eller från arbete/skola (6 %). Detta omfattar 30 % av svaren.  
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8.5 Vad tycker folk idag?

En sista fråga är hur medborgarna idag upplever lösningen på Smedjegatan. Tabell 7 

visar fördelningen bland respondenternas svar på om de anser den slutliga trafiklösning 

på Smedjegatan som lyckad. 

Tabell 7: Fördelning av svar på frågan: ”Upplever Du lösningen med kombinerad bil- och busstrafik 
på Smedjegatan som lyckad?” (N=370) 

Upplevelse av nya Smedjegatan

Vet ejNejJa
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60

40

20
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Tabellen visar att ca tre fjärdedelar av respondenterna uppger sig vara nöjda med 

lösningen såsom den fungerar idag. En följdfråga är om inställningen till dagens 

Smedjegata är kopplad till vilket färdmedel man normalt använder. Tabell 8 visar 

sambandet mellan upplevelse av nya Smedjegatan och hur ofta man åker buss.  

Tabell 8: Sambandet mellan hur man åker buss och hur man besvarat frågan: Upplever Du lösningen 
med kombinerad bil- och busstrafik på Smedjegatan som lyckad (N=370) 

Upplevelse av nya Smedjegatan 

Ja Nej Vet ej 

Total

Dagligen 86,4 % 10,6 % 3,0 % 100,0 % 

Regelbundet 72,7 % 19,8 % 7,4 % 100,0 % 

Sällan 78,1 % 10,5 % 11,4 % 100,0 % 

Aldrig 66,7 % 15,9 % 17,4 % 100,0 % 

Total 75,7 % 14,6 % 9,7 % 100,0 % 
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De som åker mest buss är också de som är mest nöjda (86,4 %) och de som aldrig åker 

buss är de som är minst nöjda (66,7 %), bland samtliga grupper är dock antalet nöjda i 

klar majoritet. Det kan också noteras att andelen osäkra är störst i gruppen som aldrig 

åker buss (17,4 %)18.

   Även eller kanske tack vare att det har varit en lång och delvis problematisk process 

verkar lösningen alltså uppskattas av de flesta. En av respondenterna i 

enkätundersökningen uttryckte det på följande sätt: ”[…] oavsett hur mycket man 

planerar och diskuterar ser man inte resultatet förrän en tid efter arbetet är klart.” 

   Sammanfattningsvis kan sägas att en stor andel av Luleåborna har följt med i 

debatten angående kollektivtrafikens utformning i Luleå. Vi har också sett att 

engagemanget har varit större bland män än bland kvinnor och yngre. Det vanligaste 

är att man har uppfattat detta som en fråga som handlat om trafiksituationen och 

tillgängligheten. Avslutningsvis är det värt att notera att en majoritet av de tillfrågade 

anser att den slutliga lösningen med kombinerad bil- och busstrafik på Smedjegatan 

blev lyckad. 

18 Sambandet mellan hur mycket buss man åker och hur man upplever nya Smedjegatan är signifikant 
på 2,5 % nivå.
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9

POLICYSKAPANDE SOM MULTIPLA STRÖMMAR 

Som framgått av redovisningen ledde processen till en slutlig trafiklösning som kan 

karaktäriseras som en kompromiss mellan två uppfattningar företrädda av de som ville 

att Smedjegatan skulle stängas helt för biltrafik och de som ansåg att möjligheterna att 

använda bilen i centrum inte fick inskränkas. Kompromissen är ett resultat av en lång 

process som har innehållit ett antal beslut och omprövningar. Detta skall inte tolkas 

som att det har varit en misslyckad process. Idag säger sig en klar majoritet av dem som 

tillfrågades i enkätundersökningen och de som intervjuades vara positiva till den 

trafiklösning som blev resultatet, även om det förstås är svårt att ta ställning till hur de 

skulle ha upplevt alternativa lösningar såsom en renodlad bussgata. Det faktum att 

processen tog lång tid har också haft positiv effekt för åtminstone en av aktörerna, 

nämligen LLT. Deras verksamhet var beroende av att förändringarna av 

kollektivtrafiksystemet skulle bli lyckosamma i den meningen att antalet bussresenärer 

ökade efter omläggningen. Bolagets VD säger efteråt att de till viss del gynnades av 

den långa processen eftersom det innebar att de olika delprojekten kunde genomföras 

vid olika tillfällen. De gjorde bedömningen att risken för inkörningsproblem skulle ha 

varit större om genomförandet av linjenät och omstigningsplats genomförts tidigare 

enligt de ursprungliga planerna. 

   Hur har då policyprocessen organiserats och drivits då det gäller kollektivtrafiken i 

Luleå och inom vilka institutionella arrangemang har policyskapandet ägt rum? 

Genomgången har visat att den process, som ledde till förändringar av 

kollektivtrafiksystemet i Luleå präglades av betydande otydlighet om vilka mål som 

skulle uppnås och hur prioritering mellan olika användning av det fysiska rummet 

skulle göras. Till det yttre har de kritiska frågorna om bussnätet i centrum och 

lokalisering av terminal/omstigningsplats varit ett planeringsärende om användning av 

det fysiska rummet och det är de institutionella arrangemang som skall hantera denna 

typ av frågor, kombinerat med kommunala projektstyrningsmodeller, som har 

organiserat policyprocessen. Flera aktörer uttrycker att viss förvåning över att 
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processen att förändra kollektivtrafiksystemet blev så långdragen och svår som den 

faktiskt blev. Hur kan då, givet detta, policyprocessens organisering och förlopp 

förklaras?

   Analysen grundar sig i det teoretiskt ramverk om multipla strömmar som diskuterades 

i kapitel 3. Kingdons ramverk utgår ifrån att det normalt finns tre relativt separata 

processer eller ”strömmar” genom policyprocessen — problem, policy och politik,— som 

bidrar till att bestämma dess utfall. För att en ny policy skall kunna etableras krävs att 

någon när tillfälle ges, vid ett s.k. ”policyfönster”, kopplar ihop strömmarna. Detta 

kopplande utförs normalt av en s.k. policyentreprenör. Denne är en person som antas 

försöka förverkliga specifika idéer och som antas försöka skapa förutsättningar för att 

kunna göra detta. 

   Vilka aktiviteter har då konstituerat de olika strömmarna i det beskrivna fallet? I 

problemströmmen hittar vi de återkommande problemen då det gäller trafik- och 

stadsplanering; luftproblem som varit kända under lång tid och lett till att det frekvent 

gjorts luftmätningar i centrum, köbildning i rusningstid etc. Indikatorer har alltså visat 

på vissa problem, men inte av den grad att de fått särskild uppmärksamhet. Strömmen 

har i stort saknat t ex dramatiska händelser eller annan påverkan som har inneburit 

ökat fokus på problemen. Det problem som tillkommit på senare år är LLT:s 

ekonomiska problem med minskande egenfinansiering. Problemet skiljer sig åt mot de 

förra i den meningen att det framförallt är ett problem för LLT och dess ägare Luleå 

kommun. I förlängningen är således även detta en fråga för medborgarna. Dock kan 

konstateras att problemströmmen har varit relativt oförändrad under den period som 

undersökningen avser. 

Policyströmmen har, om man ser i ett längre tidsperspektiv, dominerats av tanken på 

ett nytt kollektivtrafiksystem. Det har presenterats en rad alternativa förslag om hur 

detta borde utformas och i förgrunden har det hela tiden funnits frågor om hur 

problemen i centrum skulle hanteras. Det tycks alltså ha funnits ett visst intresse av att 

förändra kollektivtrafiksystemet. Frågan har sitt ursprung några decennier bakåt i tiden 

utan att det inneburit några avgöranden. En fråga som inte kunnat besvaras på ett 

tillfredsställande sätt är varför processen under åren 1988-1992 inte ledde till några 
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konkreta förändringar. Ett stort arbete lades ner på att studera olika alternativa 

förändringar av kollektivtrafiken, men hela frågan försvann från dagordningen utan 

explicit förklaring. En tänkbar anledning kan vara att det inte funnits någon som drev 

ärendet då policyfönster öppnades. I de fönster som öppnades i politikströmmen kan vi 

först titta på tillfällen orsakade av förändringar i den politiskt valda församlingen, d v s 

valen till kommunfullmäktige 1991, 1994 och 1998. Eftersom förändringar i statusen 

för frågan om förändringar i kollektivtrafiksystemet inte kan härledas till något av dessa 

tillfällen tycks ingen ha drivit frågan utan den var en bland andra frågor längre ner på 

dagordningen som rönte begränsat intresse. Då frågan om kollektivtrafikens 

utformning dyker upp på dagordningen igen 1997 motiveras detta med Luleås satsning 

på att vara en ekokommun. Under åren i mitten av 1990-talet blev hållbar utveckling 

en viktig fråga på dagordningen, främst i form av Agenda 21. Att kollektivtrafiken åter 

dyker upp på dagordningen kan ses som ett led i en strategi att bli en ekokommun. 

Eftersom frågor om transporter och kommunikationer rönte stort intresse under 

Agenda 21-arbetet kan man dessutom anta att bedömningen var att den allmänna 

opinionen såg ett hållbart transportsystem som en angelägen fråga. En ytterligare 

förklaring är att LLT, utifrån bolagets ekonomiska situation, såg att en förändring av 

dåvarande system behövdes. 

   Sedan frågan återigen hamnade på dagordningen och speciellt efter rapporten 

Kollektivtrafik i förändring år 1998 har dock policyprocessen begränsats till att diskutera 

olika alternativa lösningar inom de av kommunfullmäktige beslutade ramarna. Här har 

flera förslag presenteras från olika aktörer och då de enskilda förslagen inte har någon 

tydlig koppling till ett specifikt problem har det varit svårt att placera 

kollektivtrafikfrågan i ett större sammanhang.

Politikströmmen är den mest komplexa av strömmarna. Den tycks initialt ha varit 

”bortglömd” då processen setts som en angelägenhet för specialister på tekniska 

lösningar, åtminstone i den mening det var specialister på teknik och trafik (tekniska 

kontoret och LLT). Kollektivtrafikförändringen betraktades till en början ur ett snävt 

perspektiv vilket är tydligt då man ser hur kommunen organiserade projektet och vilka 

aktörer som deltog vid olika tillfällen. Inledningsvis förefaller projektet av de ledande 
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aktörerna att enbart uppfattas som ett bussprojekt, men så var i realiteten aldrig fallet. I 

och med att busstrafiken måste dela det fysiska rummet med annan verksamhet, såsom 

biltrafik och konkurrera om ytor som hade en alternativ användning var ett 

helhetsperspektiv på frågan oundvikligt. Ett sådant helhetsperspektiv togs i och med 

KIF 2 men innebar samtidigt att flera intressen måste vägas mot varandra, vilket lätt 

leder till konflikter som kan komplicera problemlösningen. En faktor att förhålla sig till 

i politikströmmen är här den allmänna opinionen.  

   Opinionen antas enligt MS och dagordningsteorin kunna påverkas av vilka bilder av 

policyförslag som förmedlas och även förslagens konsekvenser som når allmänheten. 

Det är därför viktigt att notera hur policyförslagen behandlades i den offentliga 

debatten och vad detta fick för konsekvenser. Studien har visat att debatten inte kom 

att handla om miljön och om kollektivtrafiken som sådan utan om olika alternativ och 

deras konsekvenser för bilismen. Man kan också bakom argumentationen identifiera 

olika värderingar som följer de beskrivna idealtyperna för policykulturer. Den 

individualistiska hållningen är framför allt tydlig i media där policyförslagen beskrivits 

som olika sätt att försvåra framkomligheten för bilar snarare än förbättringar för 

kollektivtrafikens resenärer.

   Inga policyskapare har i detta fall lyckats lyfta frågan till en mer övergripande 

policynivå om visioner inför framtiden för centrum eller kollektivtrafiken. Det som 

framträder i debatten är istället utspel som behandlar olika lokaliseringsalternativ för 

själva omstigningsplatsen. Det har lagts fram förslag och tagits politiska beslut mot vilka 

det har kommit reaktioner från såväl politiker som tjänstemän. I sådana sammanhang 

påverkas möjligheterna att kunna ha en tydlig kommunikation med det omgivande 

samhället, då t ex medborgarna kan ha svårt att avgöra vad budskapet egentligen är. 

Detta ger i sin tur större utrymme för media att forma debatten. Det kan konstateras 

att media skildrat de olika förslagen övervägande negativt. Lokalpressen har oftare 

skildrat processen, förslagen och besluten som en konflikt om trafikutrymme mellan 

bilar och bussar. Ett annat återkommande tema är att de av politikerna fattade besluten 

saknar förankring hos medborgarna. Enkätundersökningen har också visat att en stor 

del av medborgarna har uppfattat frågan på så sätt. Resultaten från 
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enkätundersökningen visade också att en stor del av medborgarna i någon mån har 

följt debatten. Vad har då massmedias roll varit i denna process – har de påverkat eller 

bara speglat opinionen? Det är inte alldeles enkelt att ge ett säkert svar på denna fråga. 

Det finns förvisso stöd för dagordningsteorins tes att hur frekvent och på vilket sätt 

som massmedia skildrar en fråga påverkar medborgarnas uppfattningar och därmed den 

allmänna opinionen. Att dra långtgående slutsatser om medias inflytande över 

opinionen är dock inte möjligt att göra. Förutom dagordningsteorins svagheter saknas i 

detta fall information om varifrån de som svarat på enkäten har fått kunskap om 

projektet.

   Studien visar, utifrån aktörers ageranden och argumenteranden, hur förekomsten av 

den individualistiska och den egalitära policykulturen påverkat policyprocessen. En 

hierarkisk syn på policyprocessen förekommer hos endast en av de intervjuade. 

Individualisterna har sett potentiella inskränkningar som det huvudsakliga problemet 

och argumenterat mot lösningar som kunde innebära inskränkningar i 

framkomligheten för bilen. Företrädare för den egalitära policykulturen har i sin 

argumentering en, om än inte stark, viss koppling till hållbar utveckling. Åtminstone 

förekommer argument som kan sorteras under ekologisk och social hållbarhet i såväl 

problemformulering som policyförslag. Förekomster av olika kulturer ses normalt som 

en styrka, vilket diskuterats i avsnitt 2.3, då det därigenom antas att ett bredare 

perspektiv erhålls på det problem som processen avser lösa. I det aktuella fallet har 

förekomsten av olika kulturer snarast skapat en skarp debatt mellan kulturerna. Detta 

faktum innebar att det fanns många beskrivningar, eller bilder, om vad syftet med 

förändringen av kollektivtrafiksystemet var. Denna otydlighet kan också ha bidragit till 

att påverka opinioen oavsett vilket inflytande media sedan haft. 

   Då debatten övergick till att fokusera på alternativ och konsekvenser för bilism fanns 

ingen beredskap för att försöka flytta fokus. Flera av de intervjuade menar att man inte 

har haft rutiner eller resurser för att försöka vidga denna bild och föra fram fördelarna 

med projektet, för såväl samhället som individen. En strategi skulle t ex kunna ha vara 

att försöka förskjuta debatten mot att projektet skulle ha diskuterats inom ramen för 

hållbar utveckling och på sätt förändra bilden av det. När det gäller socialt hållbar 
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utveckling kan vi t ex finna frågor som rör jämställdhet. Om projektet hade 

förknippats med ökad rörlighet för de grupper som åker buss eller ökad trygghet vid 

en bättre omstigningsplats hade stödet för projektet möjligen kunnat se annorlunda ut. 

RVU:n visade att en svag majoritet var för åtgärder som gynnade kollektivtrafiken på 

bilens bekostnad så det fanns potential för en annan utformning av debatten.  

   Då det gäller förändringarna i kollektivtrafiksystemet och de erforderliga 

förändringarna i det fysiska rummet saknades således under lång tid en 

policyentreprenör som lyckats koppla de tre strömmarna. Den inledande delen av 

processen kännetecknas mer av ”muddling through” där man tagit en bit i taget. 

Under processens gång finns dock en fråga av mer demokratisk karaktär som blir allt 

synligare och blir den huvudsakliga frågan vid årsskiftet 2002/03. Det handlar om hur 

medborgarna fått utöva inflytande över processen och huruvida det rådslag som 

beslutas i januari 2003 är ett bra sätt att låta medborgarna involveras i processen. Vid 

det policyfönster som öppnas vid 2002 års val till kommunfullmäktige sker slutligen 

kopplandet av strömmarna. Formellt sett fanns beslut på genomförande men 

opinionsläget och valet innebar möjligheter att koppla politikströmmen till de övriga. 

Tankarna om och själva förslaget att frågan om Smedjegatan skulle avgöras genom 

rådslag kan ha haft inverkan på valet, men det blev även ett sätt att få legitimitet för 

besluten om det nya kollektivtrafiksystemet.

LIP-programmet och dess betydelse för genomförandet av lokala projektet 

Det studerade fallet visar hur nationella ekonomiska styrmedel såsom LIP-programmet 

med nödvändighet knyts ihop med pågående processer på lokal nivå. Processen med 

omställning av kollektivtrafiken var redan igång år 2000 då LIP-medel beviljades.  

LIP-medlen var alltså inte det som startade processen utan de utövade istället påverkan 

på en pågående process. Ur kommunens perspektiv var det rationellt att söka bidrag 

från LIP-programmet och de valde ett projekt som pågick och som låg inom LIP-

programmets ramar. Det faktum att Luleå kommun beviljades LIP-medel innebar 

möjligheter samtidigt som det orsakade vissa problem. Det är svårt att ha en klar 

uppfattning om LIP-medlens betydelse för processen.  Eftersom projektet redan var 
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pågående kan man anta att omställningen ändå hade blivit av. Någon av de intervjuade 

menade att dock att utan LIP-medlen hade omställningen inte blivit genomförd. 

Sammantaget tycks dock LIP-medlen haft positiv inverkan och förefaller ha bidragit 

till en något mer omfattande systemomställning än vad som annars skulle ha varit fallet. 

Den kan t o m ha varit så att frågan om kollektivtrafikens framtid återigen hade förts 

bort från dagordningen, vilket skedde i början av 1990-talet. Förutom det ekonomiska 

tillskottet tycks dock den största effekten varit att nya administrativa institutioner 

påverkade projektet. Då den lokala policyprocessen kopplades samman med det 

nationella LIP-programmet blev man i projektet tvungna att anpassa sig till dessa för 

att erhålla bidraget.  Ett exempel är att då frågan om att stryka hybidbussar ur 

satsningen kom upp på dagordningen uppstod vissa problem eftersom detta ansågs vara 

en av styrkorna i den ursprungliga ansökan om LIP-medel. I samband med detta ser 

man hur de administrativa institutioner som omgärdade LIP-programmets försenade 

projektet något. Kommunen ville ha klartecken att hybridbussarna kunde utgå ur 

projektet innan man fortsatte och den passiva beslutsmetod som användes medförde att 

de måste vänta tills erforderlig tid hade gått.

Slutsatser om villkoren för att på lokal nivå fatta politiska beslut som syftar 

till en hållbar utveckling 

Policyprocesser syftar till att förändra tillstånd som inte är önskvärda. De problem som 

uppfattas kan skilja sig åt beroende på vilka kulturella glasögon aktörerna har på sig, 

samtidigt som det finns många policyförslag som söker problem. Eftersom de flesta 

fenomen är mångfacetterade är det långt ifrån självklart att aktörerna kan enas om en 

bild av verkligheten; d v s vad som är problematiskt och hur det skall lösas. Denna 

multikulturella situation kan tyckas problematisk, men samtidigt bidrar de olika 

kulturerna till att fenomen betraktas utifrån olika synvinklar.  

   Studien har visat att det är viktigt hur kommunicering om processen och dess syfte 

genomförs. Den bild som förmedlas av t ex massmedias kan behöva kompletteras och 

det bör finnas beredskap och rutiner för detta inom projektet. På så sätt kan beredskap 

finnas att förhindra att processer debatteras ur en snäv synvinkel. Formerna för 
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involvering och delaktighet i policyprocesser är också viktiga. Att göra medborgarna 

delaktiga i större utsträckning är något som många svenska kommuner arbetar med 

under senare år och där har rådslag blivit ett viktigt instrument.  

   Av intervjuerna har det framgått att kommunen utifrån erfarenheter från detta och 

andra projekt arbetat med att utveckla de institutionella arrangemangen i form av 

styrmodeller och verksamhetsplanering för den kommunala verksamheten.  I en 

utvärderingsrapport från kommunrevisionens utvärderingsrapporter skrivs bl. a att:

[D]et behövs en särskilt beskriven strukturerad planeringsprocess för långsiktiga frågor för 
att tydliggöra en gemensam uppfattning internt utåt om vad och om vilka långsiktiga 
behov kommunen planerar för” […] [E]n sådan beskrivning skulle tillsammans med en 
beskrivning över vilka som är aktiva interna och externa aktörer ge större tydlighet 
huruvida planeringen och antalet deltagande aktörer är tillräckligt (Luleå kommun, 
2003).

Att processer av denna typ dock skall vara så kontrollerbara som kanske ibland skulle 

önskas är dock en i många stycken förenklad syn på hur processer över lång tid och 

med många implikationer faktiskt ser ut. Istället för att anta att processer är rationella 

och önska att det vore det bör vi utveckla vår förståelse av processer som präglas 

otydlighet. De flesta policyproblem är inte entydiga. Begreppet hållbar utveckling är i 

sig kompext och ges olika innebörd av olika aktörer. De intervjuade har också gett 

uttryck för olika tolkningar av begreppet. Beroende på hur begreppet tolkas kan det 

även ses om ett bland många mål som kommunerna skall leva upp till. Att 

kollektivtrafiksystemet i det studerade fallet till slut ändrades och tycks ha givit ett 

bidrag till hållbar utveckling är i många hänseenden inte ett resultat av en medvetet 

genomförd process mot en hållbar kommun. Det kan likaväl sägas bero på att tiden för 

genomförande var inne och LIP-programmet var sannolikt det som gjorde att 

förändringarna slutligen genomfördes. 

Slutsatser om MS och dess tillämpbarhet i en lokal kontext 

Ett av studiens syften var att pröva det teoretiska ramverket multipla strömmar (MS) i en 

lokal kontext. Studien har visat att MS har tillämpbarhet även i en lokal kontext. Att 

strukturera de olika aktiviteterna i problem-, policy- och politikströmmar ger en bättre 
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överblick över processen och möjliggör en rimlig förklaring till varför en viss fråga 

hanteras vid ett visst tillfälle. I avsnitt 3.5 diskuterades frågan om huruvida strömmarna 

är fristående från varandra eller om de till en del är gemensamma.  Genom att koppla 

ihop MS med ideala typer av policykulturer har problem- och policyströmmarna 

delvis kopplats samman redan på designstadiet. Syftet var komplettera MS då det gäller 

värderingsbaserade konflikters betydelse för policyskapandet. Att komplettera MS på 

den punkten behöver dock utvecklas ytterligare, men den ansats som tillämpas i denna 

studie förfaller vara en framkomlig väg. 

   Studien har visat att processen både behandlade sakfrågor och procedurfrågor. 

Sakfrågor handlar om vilket problem som föreligger och hur det borde lösas. 

Procedurfrågor handlar mer om institutionella regler, d v s hur beslut skall fattas, vem 

skall få delta i processen etc. MS beaktar förekomsten av institutionella arrangemang i 

den meningen att strömmarna kan ses formerade utifrån institutionella arrangemang. 

Institutioners betydelse för själva kopplandet av strömmarna behöver dock studeras 

ytterligare.  

   För att vidare utreda villkoren för att skapa hållbar utveckling på lokal nivå och för 

att utveckla MS som analysverktyg borde fler studier göras. Genom att välja ytterligare 

fall som handlar om trafikfrågor ges en möjlighet att avgöra om trafikfrågor generellt 

har den komplexitet som visats i denna studie. Om man istället väljer projekt från 

andra områden, projekt som har ambitioner om att bidra till hållbar utveckling, ges en 

möjlighet att erhålla mer generell kunskap om villkoren för att skapa hållbar utveckling 

på lokal nivå. Oavsett val av studieobjekt skulle ytterligare studier ge möjligheten att 

kunna besvara frågan om de problem som diskuteras i denna studie är giltiga i andra 

fall där hållbar utveckling skall konkretiseras i en lokal kontext. 
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Bilaga 1 

Bortfallsanalys
För att ta reda på hur en eventuell snedfördelning i urvalet av befolkningen, som de insända 
enkätsvaren kan tänkas motsvara, och för att bedöma hur detta skulle kunna ha påverkat resultatet, 
gjordes jämförelser mellan ålders-, köns- och stadsdelsfördelningen mellan enkätsvaren och officiell 
statistik från kommunen. 

Fördelningen på stadsdelar tycks följa verkligheten ganska väl. Det finns en viss överrepresentation av 
svar från speciellt en stadsdel lokaliserad relativt långt från centrum. Några stadsdelar närmare 
centrum är något underrepresenterade vad gäller svarsfrekvens. LLT har fler bussresenärer i det mer 
perifera bostadsområdet vilket kan innebära att de känner sig mer motiverade att besvara enkäten. 

Då det gäller könsfördelningen har kvinnor i samtliga stadsdelar besvarat enkäten i högre utsträckning 
än män, samtidigt som männen är i svag majoritet bland befolkning i de flesta stadsdelar. Då kvinnor 
i högre grad åker buss än män kan detta givetvis ha påverkat svarsfördelningen på enkätfrågorna. En 
stor anledning till att just kvinnorna har besvarat enkäten i högre grad än männen är troligen just att 
de känner sig mer berörda då de i högre grad åker buss än männen. 

Åldersfördelningen bland respondenterna skiljer sig markant från den verkliga i Luleå tätort. 
Generellt sett är de allra äldsta (över 60 år) rejält överrepresenterade, medan främst människor i 
”studentåldern” 20-24 är rejält underrepresenterade. Hela 24 procent av de svarande var mellan 55 
och 64 år, medan den befolkningsgruppen utgör 18 procent av befolkningen i tätorten, 20-24-
åringarna utgör 13 procent av befolkningen, men bara 8 procent av enkätsvaren. 25-34-åringarna är 
21 procent av befolkningen, men bara 17 procent av enkätsvaren. När det gäller 35-44-åringarna är 
fördelningen densamma bland befolkningspyramiden som bland de svarande. 
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      Bilaga 2 

Behandling av material från lokalpress 
Insamlandet av material har skett genom sökningar i respektive tidnings interna databas över 
publicerat material. En textsökning med sökordet Smedjegatan har utförts. Anledningen till att 
Smedjegatan valdes som enda sökord var att gatan tidigt föreslogs som lokaliseringsplats för den 
föreslagna terminalen (senare benämnd omstigningsplats). Av intresse för studien var det material som 
specifikt berörde Smedjegatan. Av den anledningen valdes andra, mer generella, sökord bort.  Efter 
en första genomläsning har en grovgallring gjorts. Material som bortgallrades var sådant som inte 
handlade om kollektivtrafiken i Luleå, eller material där kollektivtrafikfrågan var av sekundär 
karaktär. Exempel på sådant är material som handlat om cykelfrågan längs Storgatan eller 
omlokalisering av en vårdcentral vid södra delen av Smedjegatan. Efter en närmare översyn har också 
texter där busstrafiken i centrum varit ett klart underordnat ämne lämnats utanför undersökningen. 
Förfarandet har sina brister, t ex kan användandet av endast ett sökord ha inneburit att material har 
missats. Sökningen har dock resulterat i ett stort antal texter och det finns inga skäl att anta att 
ytterligare sökningar hade förändrat den bild som materialet totalt sett ger.

Därefter har en argumentationsanalys genomförts. Beroende på argumentationen i texten har de 
klassificerats som ”för” eller ”emot” (pro et contra) bussprojektets förslag eller de politiska besluten. 
Normalt kan argumentationer struktureras upp i påståenden, argument, teser och premisser. 
Klassificeringen här bygger på identifiering av dessa, vilka dock endast i undantagsfall redovisas.  De 
kriterier som använts för att kategorisera texterna är följande: 

Förekommer endast argumentationslinjen för eller emot i texten kategoriseras den 
följaktligen som ”för” eller ”emot” (pro et contra).
I de fall både argumentation ”för” och ”emot” återfinns i en text har en bedömning av 
hur stort utrymme som getts åt respektive argumentation gjorts. Har endera 
argumentationslinjen klart dominerat texten har kategorisering gjorts utifrån detta.
Vid en bedömning att argumentation för och emot har givits lika stort utrymme har 
texten kategoriserats som ”balanserade”. Här bör dock nämnas de selektiva processer som 
innebär att människan sorterar den informationsmängd som hon exponeras för. Dessa 
selektiva processer har att göra med människors åsikter och attityder och innebär bland 
annat att människor, när de tar del av kommunikation uppmärksammar information som 
överrensstämmer med de egna attityderna (Strömbäck 2000). 
En del texter, främst artiklar och notiser, har varit av redovisande och informativ karaktär 
där varken argumentation för eller emot förekommit. Dessa texter har kategoriserats som 
”neutrala”.



131

      Bilaga 3 

Intervjufrågor 

1. Namn:
2. Hur/utifrån vilken position har du kommit i kontakt med/varit inblandad i 

kollektivtrafikprojektet?
3. Under vilken period har du varit inblandad? 
4. Vad anser du vara hållbar utveckling för kommunen? 
5. Vad gör kommunen/förvaltningen för att skapa hållbar utveckling? 
6. Hur har hållbar utveckling integrerats i den kommunala verksamheten? 
7. Finns det något som du anser saknas? 
8. Vad har kollektivtrafiken för roll i den hållbara utvecklingen? 
9. LIP - vilken betydelse har det haft för kommunens miljöarbete? 
10. LIP - vilken betydelse har det haft för bussprojektet? 

Till politiker - Kollektivtrafiken 
11. Hur viktig var frågan för ditt parti – varför? 
12. Hur har frågan behandlats internt? 
13. Vad har ni baserat ert ställningstagande på? 
14. Hur har relationen till tjänstemännen varit i denna fråga? 

Till tjänstemän - Kollektivtrafiken 
15. Hur var frågan kopplad till din förvaltnings verksamhet? 
16. Vilken lösning föredrog ni utifrån ert förvaltningsområde? 
17. Varför har ni intagit den ståndpunkten? 
18. Hur har samarbetet med andra förvaltningar fungerat i denna fråga? 
19. Hur har relationerna till politikerna varit i denna fråga? 

Till samtliga 
20. Varför fick frågan avgöras genom rådslag? 








