
Sedan mitten av 1950-talet har det politiska intresset för miljöfrågorna ökat
ur både ett nationellt och ett internationellt perspektiv. På den lokala nivån
har svensk miljöpolitik främst inneburit en tillsynsuppgift av statliga lagar
och regleringar. På senare år har en decentraliseringstrend skett inom
miljöområdet. Kommunernas ansvar och möjligheter att utveckla den lokala
miljöpolitiken har därmed ökat. Tekniska Verkens verksamheter är starkt
miljörelaterade och bolaget är en av de viktigaste lokala aktörerna på
miljöområdet. Det kommunala ägandet av Tekniska Verken öppnar upp
möjligheten att använda bolaget som ett politiskt medel på miljöområdet.
Vem har makten över miljön i Linköping? Kan politikerna använda sig av
Tekniska Verken för att uppnå politiska mål? Vilken makt har tjänstemännen
i bolaget? Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka aktörer som har
makten över miljöområdet i Linköpings kommun samt möjliga orsaker till
varför dessa aktörer innehar denna makt.

I uppsatsen försöker jag att klargöra hur makt kan definieras utifrån ett
teoretiskt perspektiv. Makt ses som en egenskap baserad på resurser. Den
teoretiska definitionen  av makt ligger sedan till grund för analysen av den
empiriska undersökningen. Ett kommunalt ägt bolag medför vissa
möjligheter såväl som restriktioner för både tjänstemän och politiker när det
gäller rätten eller möjligheterna att bestämma. Uppsatsen behandlar detta
komplexa område. Den empiriska studien påvisar att i fallet Tekniska Verken
existerar möjligheter att utöva makt både för politiker och tjänstemän.
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SAMMANFATTNING
Det politiska intresset för miljöfrågorna har ökat sedan mitten av 1950-talet både ur ett
nationellt och ett internationellt perspektiv. På den lokala nivån har svensk miljöpolitik främst
inneburit en tillsynsuppgift av statliga lagar och regleringar. På senare år har en
decentraliseringstrend skett på miljöområdet. Kommunernas ansvar och möjligheter att
utveckla den lokala miljöpolitiken har därmed ökat. Tekniska Verkens verksamheter är starkt
miljörelaterade och bolaget är en av de viktigaste lokala aktörerna på miljöområdet. Det
kommunala ägandet av Tekniska Verken öppnar upp möjligheten att använda bolaget som ett
politiskt medel på miljöområdet. Vem har makten över miljön i Linköping? Kan politikerna
använda sig av Tekniska Verken för att uppnå politiska mål? Vilken makt har tjänstemännen i
bolaget? Syftet med uppsatsen är att studera källorna till makten på energi- och
avfallsområdet i Linköpings kommun och dess maktutövning. Det gjordes genom en
intervjustudie med politiker och tjänstemän relaterade till Tekniska Verkens energi- och
avfallsverksamheter. Studiens tre vägledande frågeställningar är följande: Hur definieras makt
och vilka källor grundas makt på? Vilka möjligheter (formella och informella) har aktörerna
för att kunna utöva makt? Hur utövas makten på det studerade området?

Uppsatsens teoretiska referensram är hämtad från maktlitteraturens olika synsätt på makt och
dess källor. De två konkurrerande maktperspektiven som vuxit fram är dels synen på makt
som en relation mellan olika aktörer, dels synen på makt som en egenskap/kapacitet.
Uppsatsens analysram ser makt som en egenskap baserad på resurser. Utövandet av makt
grundas på resurserna; tillfället att nyttja resurserna; toleransen gällande maktutövningen samt
förmågan att kunna veta hur och när dessa resurser bör användas. Resurserna består av fyra
kategorier: legala-hierarkiska, politiska, finansiella och professionella resurser. I uppsatsen
presenteras fyra exempel där makt har utövats. I exemplen har politikerna främst använts sig
av de legala-hierarkiska resurserna och framför allt när makt har utövats i en öppen
konfliktsituation. Politikerna besitter en lagligt grundad auktoritet att driva igenom politiska
beslut. Tjänstemännen verkar utnyttja makt i form av inflytande. De förefaller använda sin
expertis på området genom ett nyttjande av professionella resurser.

Relationen mellan politiker och tjänstemän beskrivs som väl fungerande. Intervjuerna ger en
bild av ett bolag  som historiskt sett har agerat och utvecklats självständigt i förhållande till
sin ägare. En förändring i relationen har skett under slutet av 1990-talet. Ägaren har under
denna period visat ett ökat ekonomiskt och politiskt intresse för bolagets verksamhet. När det
gäller rätten och kompetensen att bestämma existerar den hos både politiker och tjänstemän.
Den juridiska rätten att bestämma besitter kommunens politiker, som representanter för
medborgarna. Kompetens i form av expertkunskap på miljöområdet finns främst hos
tjänstemännen. Det innebär inte att politikerna inte har kompetensen att bestämma men de
professionella resurserna och förmågan att nyttja dem är beroende på hur pass väl insatt
aktören är i situationen. När det gäller Tekniska Verken har tjänstemännen större möjligheter
till tillgång såväl som förmåga att nyttja de professionella resurserna. Studien kan
sammanfattas genom att beskriva situationen på miljöområdet som en förhandling där
parterna utifrån en väl fungerande relation agerar genom att väga in strategiskt tänkande och
rationella val i sitt handlande för att nå bästa möjliga utfall. I de fall där en öppen
maktutövning sker används främst de legala-hierarkiska resurserna som påtryckningsmedel av
politikerna. När det gäller den dolda maktutövningen utövas den främst av tjänstemännen som
där använder sig av sina professionella resurser på att påverka politikerna och sin omgivning i
den önskade riktningen.
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1 INLEDNING
Det är aldrig lätt att påbörja en uppsats, det svåraste är dock att avsluta den. För mig har
skrivandet av denna magisteruppsats ställt mig inför många funderingar och svårigheter. Med
facit i hand är jag tacksam för alla de erfarenheter jag samlat på mig. Statsvetenskap har för
mig betytt en möjlighet att få lära mig mer om den värld jag är en del utav och fått mig att
upptäcka en del av de medel människan har skapat för att kunna förändra och påverka sin
omgivning. För att vi människor skall kunna fortsätta leva och utvecklas krävs att vi lever i
harmoni med vår miljö. Att vi lyckas bevara och förvalta den omgivning som inte bara gett
oss möjligheter att utveckla våra samhällen utan som även sätter restriktioner för vårt framtida
agerande.

1.1 Inledning och problemformulering
Människans sätt att använda sin kunskap och de resurser hennes omvärld har tillhandahållit
har lett till att världen idag står inför en mängd allvarliga miljö- och utvecklingsproblem.
Problemen omfattar flera dimensioner som alla berör oss mer eller mindre. Dessa dimensioner
kan också liknas vid tre sfärer, den ekologiska, den sociala och den ekonomiska sfären.
Problemen som uppstått kallas ibland för ‘den ekologiska krisen’. Denna kris och dess
konsekvenser har lett till förändringar för den mänskliga samhälls- och livsformen och det är
därför viktigt att studera de uttryck den tar sig. Det är också av största vikt att vi finner
lösningar till den ekologiska krisen. Det finns dock inte tid eller möjlighet att inhämta
fullständig information om problemen, deras orsaker och konsekvenser innan beslut tas om
lösningarna.

Det leder till en situation där samhällets olika sektorer måste samarbeta och kommunicera för
att finna de bästa lösningarna på miljö- och utvecklingsproblemen med tanke på den ofta
begränsade information vi besitter. Tekniska lösningar förefaller idag vara bland de mest
framgångsrika. Det är därför viktigt att studera hur dessa tekniska lösningar uppkommer och i
vilken mån som samhället och politikerna kan påverka utformningen av dem. Miljöområdet är
ett politiskt område som har ökat i betydelse från ”…ett frågeområde i dagspolitikens
marginal till ett område som har förändrat den parlamentariska situationen i vårt land.”1

Politiker har således börjat att engagera sig i frågor som tidigare har överlåtits på tjänstemän.
Denna utveckling har inträffat på riksnivå såväl som kommunal nivå. En förändring kan
framför allt ses sedan 1992 då Agenda 21 dokumentet skapades vid Förenta Nationernas
konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro.2

En ökad kunskap och insikt om kommunen och dess verksamhet är av stor betydelse eftersom
den är vår närmaste omgivnings politiska och administrativa enhet. Den griper som sådan in i
en stor del av vår vardag. Kommunen är en stor arbetsgivare och producent och spelar en
nyckelroll i den svenska ekonomin. Aktörer med stort ekonomisk inflytande har länge ansetts
varit bland nyckelaktörerna när det gäller lokal makt och kontroll.3 Tekniska Verken i
Linköping utför några av kommunens viktigaste verksamheter och utgör en viktig del i det
lokala miljöarbetet.

En av kommunens viktigaste ekonomiska funktioner är deras betydelse för samhällets
infrastruktur. Vatten, avlopp, avfall och energiförsörjning tillhör kommunens ansvarsområden
                                                          
1 Hinnfors Jonas (1995), På dagordningen? Svensk politisk stil i förändring, Nerenius & Santérus Förlag AB,
Stockholm, s.91
2 SOU 1997:105, Agenda 21 i Sverige; Fem år efter Rio - resultat och framtiden, Fritzes, Stockholm, s.3
3 Schulze Robert O. ”The Role of Economic Dominants in Community Power Structure” i John Scott (ed) (1994)
Power II - Critical Concepts, Routledge, New York, s. 403
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och påverkar alla medborgares dagliga liv. Att dessa områden fungerar bra är dessutom en
viktig för att inte säga nödvändig förutsättning för en god ekonomisk utveckling. Kommunen
agerar dock inte ensam utan i samspel med en mängd andra ekonomiska och politiska aktörer.
På senare tid har många tidigare förvaltningstekniska avdelningar omvandlats till bolag. Det
har bl.a. inneburit nya och omdefinierade roller för både politiker och tjänstemän. Tekniska
Verken har en lång historik av att vara ett kommunalt bolag och som kommunal utförare och
producent av miljörelaterade tjänster utgör bolaget ett intressant studieobjekt.

Miljöområdet har visat sig vara ett av de mest dynamiska politiska områdena under 80- och
90-talet både ur ett politiskt och ekonomiskt perspektiv. En studie av det bolag som sköter en
kommuns tekniska verksamheter och samarbetet mellan beställaren och utföraren utgör därför
ett intressant studieobjekt. Jag har därför valt att studera några relevanta aktörer kopplade till
energi och avfallsområdet. Intresset för studien uppkom då jag arbetade som forsknings-
assistent för universitetslektor Geoffrey Gooch4. Tekniska Verken5 i Linköping framstod då
som en potentiellt betydelsefull aktör i det kommunala miljöarbetet. Det bekräftades även av
kommunal information som t.ex. i kommunens tidning Dialog där Ansvarsalliansen6 bl.a.
uttalade sig om att ”Tekniska Verken skall stanna i kommunens ägo för att även
fortsättningsvis vara ett verktyg och en spjutspets för bra miljö och hållbar utveckling i
Linköping.”7 En interaktion mellan olika aktörer omfattar en påverkan av varandra. En del av
denna påverkan inbegriper en utövning av makt. Makten mellan tjänstemän och politiker
utövas i detta fallet en miljöpolitisk kontext och det är källorna till denna makt och dess
utövning som uppsatsen handlar om.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka källorna till makten på energi- och avfallsområdet i
Linköpings kommun och dess maktutövning.

De frågeställningar som har varit vägledande för studien är:
1. Hur definieras makt och vilka är maktens källor?
2. Vilka potentiella möjligheter (formella och informella) har aktörerna för att kunna utöva

makt?
3. Hur utövas makten på det studerade området?

1.3 Avgränsningar
Den första avgränsningen gäller miljön. Uppsatsen handlar om naturmiljön. Studien har
vidare avgränsats till att omfatta de miljöåtgärder som omfattar Tekniska Verkens
verksamhetsområde inom avfalls- och energisektorerna. Den andra avgränsningen gäller de
grupper som har intervjuats. De två grupper som har valts ut för intervjuer består av
tjänstemän och politiker. Tjänstemännen arbetar på Tekniska Verken, kommunens utförare
och producent av tjänster inom energi och avfallssektorerna. När det gäller politikerna har en
avgränsning gjorts till Tekniska Nämnden och Tekniska Verkens styrelse. Tekniska Verkens
styrelse är politiskt tillsatt av kommunfullmäktige (KF). Tekniska Nämnden är den politiska
institution som behandlar kommunala ärenden gällande Tekniska Verken.

                                                          
4 Geoffrey Gooch, universitetslektor, Linköpings Universitet. Gooch deltog i ett europeiskt forskningsprojekt
som studerade hållbarhetsbegreppet på den lokala nivån. Sustainability, democracy and locality. Community
identity in the sustainability transition: The Swedish case. (Part of the EU-SEER 3 project)
5 För en presentation av Tekniska Verken, se kapitel fyra (4).
6 Ansvarsalliansen är den benämning som (s), (c ) och (mp) har valt att agera under mandatperioden 1999-2002.
7 Dialog nr 2, 1998, Linköpings Kommun
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1.4 Metod och material
För att närmare kunna studera det valda området har jag gjort en empirisk fallstudie med
kvalitativ ansats. En fallstudie består i princip endast av ett enda fall. Pierre påpekar kan en
fallstudie inte utgöra grunden för empirisk generalisering utan syftar snarare till induktiv
inferens, dvs. att utifrån fallstudien formulera generaliserande antaganden eller hypoteser om
moderpopulationens beskaffenhet.8 Det är viktigt att höga krav ställs på fallstudiens teoretiska
förankring, dvs. att forskaren utifrån en generell föreställningsram kan avgöra vad som är
relevant eller inte för studien, med tanke på att gränsen mellan fenomen och kontext ibland
blir oklar. Fallstudiens syfte är i detta fall att skapa en förförståelse av det undersökta, ett
kommunalt bolags roll i miljöpolitiken.

Kvalitativa studier har kritiserats för dess subjektivitet då insamlandet av fakta och
analysresultaten i hög grad är beroende av forskarens och författarens tolkningar.9 Syftet med
en kvalitativ studie, vilket i detta fallet utgörs av intervjuer, är att en tvåvägskommunikation
möjliggörs. Information kan där bekräftas eller förkastas av personen som intervjuas. Nya
fakta, vinklingar och idéer som inte har uppkommit eller tagits i beaktelse ges också
möjligheter att framkomma. Anledningen till att intervjuer valdes är främst att kommunala
bolag, även om de omfattas av offentlighetsprincipen, inte har sitt beslutsunderlag tillgängligt
på motsvarande sätt som andra delar av kommunen har, t.ex. kommunfullmäktige.

Jag var dessutom intresserad av Tekniska Verken som aktör och ville genomföra intervjuerna
för att skaffa en bättre förförståelse om bolaget och de politiker och tjänstemän som arbetar
inom och med bolaget. Intervjuerna gav mig en möjlighet att upptäcka eventuella tecken på
gemensamma synsätt, kulturer och andra faktorer som kan påverka dessa personers
miljötänkande. En intervju ger också möjlighet att få upplysningar om tidigare händelser och
förhållanden som rådde innan intervjuundersökningen genomfördes och hur de intervjuade ser
på framtiden. Intervjuer kan dessutom ge fakta om förhållanden som inte manifesteras öppet,
de kan bidraga med upplysningar om andra personer än den som intervjuas samt att bredare
information kan uppnås genom att frågor om vitt skilda områden kan ställas.

Intervjuerna gav mig möjligheten att ta del av vissa av de diskussioner som förts på Tekniska
Verken mellan politiker och tjänstemän om de beslut som tagits på avfalls- och
energiområdet. En av nackdelarna med intervjuer består i att intervjuaren själv kan påverka
objektet, vilket delvis är oundvikligt. En annan nackdel är att intervjuaren själv kan komma
att påverkas av sitt intervjuobjekt. En medvetenhet om detta förhållandet hjälper dock och
därmed kan förhoppningsvis denna slags påverkan minskas i största möjliga utsträckning.10

Intervjuerna kan karakteriseras som djupintervjuer där utgångspunkten för intervjuerna var ett
antal temaområden som jag var intresserad av. Temaområden låg sedan till grund för ett antal
frågor som intervjuerna styrdes efter. Intervjuerna kan klassificeras som öppna, dvs. att
frågorna var förberedda i förväg. Deras formulering och ordningsföljd ändrades dock under
intervjuns gång för att passa in sin kontext.

Frågorna ställdes som öppna frågor där den intervjuade gavs möjligheter att svara på frågorna
utifrån sina egna erfarenheter, åsikter och kunskaper. Hans/hennes svarsmöjligheter var med
andra ord inte begränsade av standardiserade svar.11 Det finns ett antal problematiska delar
med intervjuer. En av de vanligaste svårigheterna med den valda intervjumetoden är att

                                                          
8 Pierre Jon (1994) Den lokala staten, Almqvist och Wiksell, Stockholm, Studentlitteratur, Lund, s.39
9 Andersen Heine (red.) (1994) Vetenskapsteori och metodlära - en introduktion, Studentlitteratur, Lund, s.71
10 ibid., s.80
11 Andersen Heine (red.) (1994) op.cit., s.84
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klassificeringen av empirin kan bli problematisk och ta lång tid.12 Styrkan är att
intervjupersonen inte tvingas in i ett bestämt tankesätt utan kan uttrycka och fördjupa sina
åsikter på ett friare sätt. En annan nackdel kan vara om personen som intervjuas försöker ge
svar som han tror är de som intervjuaren vill höra. Här kan man be personen förtydliga och
ytterligare förklara det han/hon menar för att på så sätt se om andra vinklingar framkommer
under intervjuns gång. Generellt gäller det för intervjuaren att en medvetenhet existerar om
den påverkan han/hon kan ha samt att förhålla sig objektiv i den mån det går. Vidare är det
viktigt att förhålla sig kritisk till de svar som ges och följa upp dem om några oklarheter
uppstår. Det är också viktigt att intervjuaren styr intervjun, vilket inte innebär att han/hon styr
svaren.

Personerna i studien har valts ut genom en så kallad nätverksmetod. Den kan jämföras med
den metod som Gamson använde för sin studie Reputation and Resources in Community
Politics13. Gamson valde ut intervjuobjekten genom att be kommunalpolitiskt
samhällsengagerade människor att nominera betydelsefulla individer.14 Denna metod har
enligt Gamson inte varit helt utan kritik. Kritiken som riktats både mot de tolkningar som görs
av dessa listor med betydelsefulla människor samt även för själva sättet att använda sig av
sådan frågor för att finna intervjuobjekt. Gamson citerar Polsby ”asking about reputation is
asking, at a remove, about behaviour. It can be directly argued that the researcher should
make it his business to study behaviour directly rather than depend on the opinion of second
hand sources“.15

När jag kommit i kontakt med en person som har varit engagerad i Agenda 21 eller Tekniska
Verkens verksamhet har jag bett den personen om förslag på andra lämpliga personer att
intervjua.16 Förutom val baserat på rykte, studerade jag befintlig information om Agenda 21
och kommunen som fanns tillgänglig. Den kunde styrka min uppfattning om att dessa
personer kunde vara av intresse för min studie. Det fanns dessutom ett antal personer som
bedömdes som viktiga för organisationen genom deras ställning i bolaget och därför var
intressanta att intervjua. Jag eftersträvade en jämn representation från hela bolaget. Därför
intervjuades representanter från hela organisationen för att kunna skaffa ett underlag som
skulle kunna representera hela bolaget och inte bara en elitgrupp, t.ex. ledningsgruppen..
Underlaget som representerar bolaget kommer från bolagets styrelse, ledning samt
avdelningarna marknad och produktion.

Objekten för min intervjustudie var politiker och tjänstemän med en nära koppling till
Tekniska Verken. Politikerna som intervjuats valdes därför med avseende på den ovan
redovisade nätverksmetoden och tryckt kommunal information17. De kommer från Tekniska
nämnden eller Tekniska Verkens styrelse. Tjänstemännen arbetar på Tekniska Verken. Vad
gäller tolkningen av de fakta jag fått fram är jag ensam helt ansvarig för de dragna
slutsatserna och kopplingar till den teoretiska litteraturen eller övrig litteratur.

                                                          
12 Halvorsen Knut (1992) Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, s.86
13 Gamson William A. ”Reputation and Resources in Community Politics”  i John Scott (ed.) (1994) Power II –
Critical Concepts, Routledge, New York, s.424-436
14 ibid. s.425
15 ibid., s.425
16 Genom mitt arbete för Geoffrey Gooch ingick observationer av fokusgruppintervjuer samt utskrifter av dessa.
I intervjuerna deltog tjänstemän, politiker och privatpersoner.
17 T.ex. Linköpings kommuns årsredovisning eller information från www.linkoping.se om kommunens tekniska
nämnd och övrig kommunal information.
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Intervjuerna med tjänstemän och politiker anknutna till Tekniska Verkens verksamhet
genomfördes under november och december 1998. Sammanlagt intervjuades 17 personer, 8
tjänstemän och 9 politiker. 15 intervjuer var djupintervjuer som tog i snitt en timme att
genomföra. Under dessa intervjuerna användes en bandspelare. Därefter skrevs intervjuerna
därefter ut för att slutligen bearbetas. Intervjuerna kretsade kring ett tiotal frågeställningar
som senare sammanställdes, kategoriserades och analyserades. Förutom de 15
djupintervjuerna gjordes 2 kortare telefonintervjuer med en tjänstemän och en politiker. För
att en koppling mellan empirin och resten av studien skall kunna ske på ett lämpligt sätt som
jag ansett gör rättvisa åt den empiriska studien, så kommer redovisningen av intervjuerna att
ske löpande i studien och inte enbart i ett kapitel. Det kommer klart och tydligt att framgå på
de ställen där intervjuerna har stärkt de delar som utgör litteraturstudien eller introducerat nya
fakta.

Framställningen genomsyras av att jag försökt återge de intervjuades svar i så hög
utsträckning som möjligt. Naturligtvis har en tolkning från min sida skett under
sammanställningen. Men i den mån mina egna åsikter framförs har jag försökt tydliggöra det.
I de olika underkapitlen har jag också försökt att dela upp sammanställningen i ytterligare
rubriker. En kort förklaring till detta ges allteftersom nya underrubriker presenteras.

1.5 Definitioner
Uppsatsens teoretiska huvudbegrepp är makt, inflytande och resurser. Den teoretiska
referensramen utgörs av den maktteori som utvecklats sedan 1950-talet. Den fokuserar på
diskussionen som har förts om vad makt egentligen är, dess ursprung och utövande. Maktens
ursprung ses som resurser. Dessa har använts som analysinstrument i uppsatsen. En mer
utförlig diskussion och genomgång av begreppen makt, inflytande och resurser görs i kapitel
fem och sex.

Auktoritet här används Robert A. Dahls definition ”Auktoritet är rätten att befalla och rätten
att bli åtlydd.”18 (min översättning)

Med kommun avses genomgående primärkommun, dvs. den lokala, kommunala politisk-
administrativa apparaten med dess beslutande församlingar, kanslier, förvaltningar och
kommunalt ägda bolag.19

I uppsatsen använder jag mig av termen kommunala politiska institutioner i kapitel sju (7),
avsnitt 7.4. Jag menar här de rent politiska organen i kommunen som t.ex.
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, de politiska nämnderna och de politiskt tillsatta
styrelserna i kommunens bolag.

1.6 Disposition
Miljö kan uppfattas på olika sätt av olika människor i olika kontext. Det är ett av de ord som
vi använder och tar för givet att andra vet vad vi menar. Kapitel två (2) presenterar en syn på
miljön ur ett naturresursperspektiv som överensstämmer med vad som framkom under de
intervjuer jag genomförde i november och december 1998. Vidare presenteras begreppen ”en
hållbar utveckling” och ”Agenda 21”. Slutligen gör en kort översikt av svensk statlig
miljöpolitik innan kapitlet sammanfattas.

                                                          
18 Dahl Robert A. (1989) Democracy and Its Critics Yale University Press, New Haven s.42
19 Pierre Jon (1994) op.cit., s.17
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Syftet med kapitel tre (3) är att teckna en generell bakgrund till min studie. Kapitlet innehåller
tre olika avsnitt. I det första presenteras kommunen och den kommunala självstyrelsen.
Därefter följer ett avsnitt om kommunernas ansvar på miljöområdet och deras miljöarbete.
Innan kapitlet sammanfattas behandlar jag de kommunala bolagens utveckling och roll i
Sverige.

Kapitel fyra (4) är baserat både på tryckt material och de intervjuer jag genomförde med
tjänstemän och politiker under november och december 1998. Främst gäller detta avsnitt 4.4-
4.6 där intervjumaterialet kompletterade det tryckta materialet och bidrog till att skapa en mer
detaljerad bild av Tekniska Verken. Syftet med kapitlet är att beskriva den kontext i vilken
Linköpings kommun och Tekniska Verken arbetar i när det gäller miljöområdet. Först
presenteras den kommunala organisationen och miljöområdet i Linköping. Därefter följer en
kort presentation av lokal Agenda 21 där kommunens miljöpolitiska visioner är samlande i en
handlingsplan. Resterande delen av kapitlet presenterar Tekniska Verken, deras historia,
organisation, syn på miljön och Agenda 21.  Kapitlet avslutas med en sammanfattning.

Syftet med kapitel fem (5) är att teckna en teoretisk referensram som senare kan användas för
att belysa olika aspekter och analysera den empiriska studien. Kapitlet belyser svårigheten
med att hitta en generell syn på makt.. Vidare presenteras två olika synsätt som används för
att studera makt. Synen på makt som en egenskap/kapacitet eller som en relation mellan olika
aktörer. Slutligen beskrivs den forskningsutveckling och maktdebatt som pågått sedan 1950-
talet innan kapitlet sammanfattas.

Syftet med kapitel sex (6) är att tydligare klargöra förhållandet mellan makt och inflytande
och att presentera argument till varför makt bör ses som en egenskap. Fortsättningsvis föreslås
en maktresursansats som en lämplig analysram där faktorerna resurser, tillfälle, tolerans och
förmåga ingår. För att lättare kunna kategorisera resurserna har en resursklassificering gjord
av statsvetarna Pierre och Montin20 använts och utvecklats för att passa min studie. Kapitlet
avslutas med en sammanfattning.

I kapitel sju (7) presenteras huvuddelen av de data som intervjuerna gav. Först presenteras
några tankar kring den valda teorin och tillämpningen av den på empirin. Därefter följer en
kort förklaring av hur jag har valt att presentera empirin. Empirin presenteras i de kategorier
som analysramen i kapitel sex satte upp; legala-hierarkiska resurser, politiska resurser,
finansiella resurser, professionella resurser och till sist tolerans och förmåga. Kapitlet avslutas
med en sammanfattning.

De föregående sju kapitlen har byggt upp en introduktion, bakgrund, referensram och
analysram till min studie. Syftet med uppsatsen är att undersöka källorna till makten på
energi- och avfallsområdet i Linköpings kommun och dess maktutövning. Avsikten med det
sjunde kapitlet är att presentera empirin utifrån de faktorer som min analysram utgör. I det
avslutande kapitlet (8) kommer jag först att presentera fyra olika fall där en maktutövning har
förekommit. Jag vill försöka ge min förklaring till hur och varför denna maktutövning har
skett. I avsnitt 8.2 kommer jag att koppla analysen tillbaka till de idéer och synsätt på makt
och inflytande som presenterades i kapitel fem och sex. Kapitlet avslutas till sist med mina
slutsatser.

                                                          
20 Pierre Jon (red) (1991) Självstyrelse och omvärldsberoende, Studentlitteratur, Lund, s.19-25
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2 MILJÖN
Miljön uppfattas på olika sätt av olika människor i olika kontext. Det är ett av de ord som vi
använder och tar för givet att andra vet vad vi menar. Kapitel två presenterar en syn på miljön
ur ett naturresursperspektiv som överensstämmer med vad som framkom under de intervjuer
jag genomförde i november och december 1998. Vidare presenteras begreppet en hållbar
utveckling och Agenda 21. Slutligen görs en kort översikt av svensk statlig miljöpolitik innan
kapitlet sammanfattas.

2.1 Naturmiljön runt omkring oss
Det finns flera olika slags perspektiv som kan anläggas på miljön. Denna uppsats handlar om
naturmiljön och människans miljörelaterade aktiviteter. Under 1900-talets senare hälft har
människan kommit till insikt att vi måste ta tillvara på och vårda vår miljö. De flesta
miljöproblemen tycks vara skapade av människorna och är således ett resultat av mänskligt
handlande. Vad är då ett miljöproblem? Miljöfilosofen Per Ariansen definierar det som ett
problem som berör ett eller flera av följande motiv:

1. Jorden tycks inte, som tidigare, ställa obegränsade resurser till
förfogande för mänskliga ändamål
2. Jorden tycks inte, som tidigare, vara i stånd att absorbera och
neutralisera avfallsprodukter efter mänsklig verksamhet
3. De stora globala processerna och systemen, som klimatsystemen,
tycks ha rubbats av mänsklig verksamhet
4. Omfånget och mångfalden av det som uppfattats som ”naturen
själv” tycks avta21

Människan har exploaterat sin naturmiljö och dess resurser för sin samhälleliga utveckling.
Orörd naturmiljö är något som börjar bli en bristvara i många delar av världen. I Sverige
existerar fortfarande en relativt orörd naturmiljö och en medvetenhet om att vi bör skydda den
naturmiljö vi har exploaterat har växt sig starkare. Det finns flera olika perspektiv på hur vi
skall bevara och utnyttja vår naturliga miljö. Det miljöfilosofiska perspektivet betonar
betydelsen av information, kunskap och teknik.

Miljö är ett begrepp som ofta används utan att en mer exakt definition ges. Behövs en närmare
definition? När det gäller miljöpolitiken är det i alla fall av stor betydelse att politiker och
tjänstemän är överens så att de båda arbetar mot samma mål. Det är trots allt människan som
definierar vad ett miljöproblem är. Samhällets och vetenskapernas ökande kunskaper om
miljön har idag lett till att vi fokuserar på andra miljöproblem än vad vi gjorde för tjugo år
sedan.22 Dagens politik delas oftast upp i övergripande och detaljerade mål samt långsiktiga
och kortsiktiga mål. Vilka medel som skall användas för att uppnå dessa mål utgör ofta en
källa för diskussion för både politiker och tjänstemän samt mellan dem båda. Under
intervjuerna hade både tjänstemän och politiker svårigheter att ge en egen definition av vad
miljö egentligen betyder. Få valde att överhuvudtaget försöka definiera begreppet miljö.

En politiker uttryckte det som att ”Miljö betyder att vi har ett samhälle som orkar överleva
och att vi skall göra så mycket som möjligt bättre.”23 Den syn på miljön som framträdde i

                                                          
21 Ariansen Per (1993) Miljöfilosofi, Bokförlaget Nya Doxa, Nora, s.9
22 Dobers Peter ”Styrning eller samarbete? Kommunens förändrade roll vid kontroll av diffusa utsläpp”
Statsvetenskaplig Tidskrift Årgång 99 1996 3, s.289
23 Intervju politiker 1, 981120
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intervjuerna kan jämföras med vad miljöfilosofen Per Ariansen kallar för
resursförvaltningsperspektivet24. Resursförvaltningsperspektivet utgår från en antropocentrisk
syn på människan. Enligt detta perspektiv har människan insett att hon närmar sig gränsen för
utnyttjandet av naturens råvaruresurser. Produktion och konsumtion bör läggas om så att man
i möjligaste mån undviker att förorena sin omgivning. En prioritering sker för att finna
ersättningsprodukter för de icke-förnyelsebara resurserna, t.ex. sker en omställning från olja
mot biobränslen.

Möjligheten att fortsätta den ekonomiska utvecklingen finns men hänsyn måste tas till
naturens bärkraft. Världskommissionen presenterade 1987 följande syn på begreppet
bärkraftig utveckling25: ”Bärkraftig utveckling siktar till att täcka nutidens behov och
målsättningar utan att riskera förmågan att täcka framtidens behov. Den kräver ingalunda att
den ekonomiska tillväxten skall upphöra.”26. En satsning på förebyggande åtgärder sker och
en ekologisk hänsyn skall sättas i främsta rummet när den ekonomiska politiken utvecklas och
tekniska projekt skall sättas igång. Resursförvaltningsperspektivet efterfrågar en ökad hänsyn
till jordens gemensamma tillgångar och resurser. Övernationella överenskommelser och
lagstiftning genom institutioner som t.ex. EU eller FN skulle här kunna användas som medel
för att öka detta hänsynstagande.27

Under intervjuerna framträder en syn på en hållbar utveckling som överensstämmer i stort
med världskommissionens definition. Tillväxt och miljö kan kombineras för miljöns bästa och
som medel i processen används och betonas tekniken och de framsteg som görs där.
Miljöproblemen skall främst lösas genom en satsning på storskaliga, tekniska lösningar. Ord
som effektivitet och kostnadseffektivitet kopplas frekvent ihop med miljö. Det är
förvånansvärt få som använder orden ekologiskt hållbart och kretslopp när miljön diskuteras,
istället beskrivs miljön i generella termer som ”viktig”, ”den betyder väldigt mycket”, ”det är
allting”. I intervjuerna framkommer två olika förhållningssätt till miljön. Det ena är ett
marknadsinriktat förhållningssätt. En intervjuad tjänsteman uttryckte det som att:

”Miljön för Tekniska Verken är inget självändamål som jag ser det.
Däremot är det viktigt att vi både är och framstår som ett miljöinriktat
eller miljövänligt företag...varumärket mår ju bra av att kopplas till ett
miljöanpassat tänkande kan man säga”28

Det andra är ett mindre marknadsinriktat tankesätt där de intervjuade beskriver miljön som en
del av verksamheten. Miljön beskrivs som det är ”det man lever på” , och arbetet som utförs
ses som en samhällstjänst.

2.2 En ekologiskt hållbar utveckling
Under 1900-talet uppmärksammades de utvecklings- och miljörelaterade problemen både
lokalt, nationellt, regionalt och internationellt. Det internationella samfundet påbörjade sitt
samarbete i stor skala i samband med den FN konferens som hölls i Stockholm 1972. Sverige
har sedan dess agerat på den internationella arenan för att skapa debatt och påverka
internationella beslut om miljön gällande t.ex. luftföroreningar och CFC29 utsläpp. En av de
                                                          
24 Ariansen Per (1993) op.cit., s. 132-136
25 En annan mer vanligt förekommande översättning är hållbar utveckling, Per Ariansen har dock valt att
översätta engelskans ´sustainable´ med bärkraftig.
26 Ariansen Per (1993) op.cit., s.133
27 ibid., s.132-136
28 Intervju tjänsteman 981211
29 Chloroflourocarbons = CFC
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mest uppmärksammade händelserna var FN:s konferens om miljö och utveckling som hölls i
Rio de Janeiro 1992. Miljötillståndet i världen knöts samman med utveckling och en
medvetenhet skapades om att ett samarbete mellan den ekologiska, den  ekonomiska och den
sociala sfären var nödvändig för att nå en hållbar utveckling. Genom Agenda 21 fick
begreppet en hållbar utveckling sitt definitiva genombrott och framförallt betonades vikten av
samverkan mellan tre dimensioner av vår samhällsutveckling: den sociala, den ekonomiska
och den ekologiska.30

I Sverige har den offentliga sektorn har valt att ta till sig Bruntlandt kommissionens definition
av hållbarhet, den starkaste betoningen är dock lagd på den ekologiska sektorn. 31 I Sverige
har en hållbar utveckling främst betonat det ekologiska perspektivet och inte de sociala och
ekonomiska perspektiven. I Regeringsförklaringen den 17 september 1996 uttrycktes det som
”Statens roll är att skapa förutsättningar för alla att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling”.
Under de senaste tre decennierna menar staten att de har gett tydliga signaler om en hållbar
samhällsutveckling, dock förtydligades detta i vår- och budgetpropositionen 1997 och den
fortsatta färdriktningen utstakades.32

2.3 Agenda 21
Miljön har flyttat upp på den politiska agendan men även trängt in i företagens värld och i
hemmets lugna vrå. Det har blivit ett område som mer eller mindre engagerar oss alla. I
Sverige har miljöutvecklingen på nationell nivå på senare år samlats under Agenda 21.
UNCED konferensen resulterade bland annat i att världens stater, regeringar, grupper och
individer gavs ett gemensamt uppdrag att arbeta mot en hållbar utveckling. Agenda 21 var ett
av de tre dokument som konferensen resulterade i och kan idag ses som plattformen för det
svenska arbetet mot en hållbar utveckling.

Agenda 21 dokumentet kan beskrivas som en handlingsplan för det nuvarande och fortsatta
arbetet med utvecklings- och miljöfrågor under 1900- och 2000-talen. Handlingsplanen drar
upp riktlinjer, etablerar mål samt vad som krävs för att nå dem och hur vi skall kunna nå dem.
En stark betoning har lagts på det gemensamma ansvar vi har för vår framtid. Agenda 21
innebar att nya perspektiv på vår framtida samhällsutveckling uppmärksammades genom att
synen på utveckling och miljö integrerades och dess komplexitet uppenbarades. Agenda 21
betonar också nödvändigheten i att processen blir demokratiskt förankrad och öppen för hela
samhället.33

Den svenska regeringen ser inte FN:s Agenda 21 dokument som juridiskt bindande men
uttalade sig 1992 att man ser det som ett moraliskt och politiskt åtagande. Sedan 1992 har
arbetet fortskridit i Sverige och betoningen har främst lagts på den lokala nivån och
kommunernas del i arbetet34. I Sverige har man fokuserat främst på den ekologiska delen av
Agenda 21, vilket har lett till att Naturvårdsverket givits en framskjuten roll i arbetet.
Naturvårdsverkets rapporter har i många fall utgjort den plattform från vilken fortsatt statligt
och kommunalt arbete med Agenda 21 har fortskridit.35 Förutom Naturvårdsverket så  har

                                                          
30 SOU 1997:105, op.cit. s.13-14
31 En hållbar utveckling definierades i Brundtland rapporten som ”En hållbar utveckling innebär en utveckling
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina
behov.”  Ur SOU 1997:105, op.cit., s.13
32 SOU 1997:105, op.cit. s.11
33 ibid., s.102
34 Proposition 93/94:11, p.13
35 Se t.ex. Naturvårdsverket 1993, rapport 4680; Naturvårdsverkets rapporter 1996: 4680, 4681;
Naturvårdsverket 1997: rapporter 4810; Naturvårdsverket 1998; rapport 4858
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Nationalkommittén för Agenda 2136 spelat en samordnande roll och arbetar med att följa upp,
utveckla och etablera Agenda 21 arbetet i Sverige. Kommitténs viktigaste uppgift är att ge
aktörerna en plattform för det fortsätta arbetet med Agenda 2 men de följer även upp och
dokumenterar utvecklingen.37

I arbetet med Agenda 21 har nödvändigheten av att tillämpa ett nedifrån-och-upp perspektiv
betonats starkt. Kommunerna och icke-statliga aktörer utgör en viktig del i detta arbetet. När
det gäller de statliga myndigheternas arbete med Agenda 21 så har det varit begränsat och
främst omfattat de statliga myndigheterna på miljöområdet38. Kapitel 28 i Agenda 21 var en
direkt uppmaning till kommunerna att formulera sina egna lokala Agenda 21. I Sverige har
alla 288 kommunerna påbörjat arbetet med Agenda 21 och i många kommuner har Agenda 21
arbetet fått en framskjuten roll. Arbetet har främst rört skapandet av en lokal Agenda 21.
Även här har en fokusering på den ekologiska sektorn skett men till skillnad från de statliga
myndigheterna har kommunerna försökt att använda sig av ett arbetssätt som omfattar både
kommunala aktörer, privata aktörer och allmänheten. Kommunerna kan sägas ha haft främst
två roller i Agenda 21 arbetet, dels att ställa om och miljöanpassa den egna verksamheten
samt att agera som pådrivande kraft när det gäller den samhälleliga omställningsprocessen.39

2.4 Svensk statlig miljöpolitik
Miljö är ett tydligt exempel på ett område där specialister var bland de första att upptäcka de
miljökonsekvenser som samhällsutvecklingen har fört med sig. Arbetet inom den offentliga
sektorn har främst riktats mot att täcka mänskliga behov. Historiskt sett har därför miljön ofta
kommit i andra hand. Idag har konsekvenserna av mänskliga aktiviteter uppmärksammats och
många försöker nu ändra på sitt beteende. Staten är en av de aktörer som har gått i bräschen.
Sverige har under en lång tid tillbaka använt sig av olika miljö- och energirelaterade avgifter
och skatter för att påverka produktion och konsumtion av olika varor. Fram till 1960-talet var
skatterna dock mest motiverade av statsfinansiella skäl.

På 1970-talet skedde en förändring där energipolitiska skäl stod i fokus och sedan 1980-talet
har miljöargumenten övervägt.40 Sverige är ett litet exportberoende land som främst ser
gränsöverskridande problem som de mest överhängande för människans överlevnad. På grund
av sitt stora exportberoende har möjligheterna för staten att bedriva en självständig
miljöpolitik minskat. Den svenska staten har därför satsat på att verka internationellt på
miljöområdet samt att utveckla miljöteknik för att komma tillrätta med miljöproblemen.
Regeringen har satt målet att lösa de stora miljöfrågorna inom en generation, dvs. till omkring
år 2020, 2025.41 Ytterst är det tal om ett omfattande samhällsarbete där samhällets olika
system för produktion, distribution och konsumtion måste förändras. Den svenska regeringen
har definierat ekologisk hållbar utveckling i form av tre huvudmål: skydd av miljön, en
hållbar försörjning samt en effektiv användning. De tre delmålen kan sägas motsvara den
ekologiska delarna av Brundtlandskommissionens hållbarhetsbegrepp. Under många år antogs
det att miljö- och natursystemen själva hade kapaciteten att neutralisera de rubbningar och
avvikelser som mänsklig produktion och påverkan hade på dem och återställa den ”naturliga”

                                                          
36 Upprättades 1995
37 Se t.ex. SOU 1997:105 Agenda 21 i Sverige; Fem år efter Rio - resultat och framtiden, Fritzes förlag,
Stockholm
38 Naturvårdsverket  (1997) Länsstyrelsernas STRAM-arbete - En utvärdering, rapport 4810, Stockholm
39 Svenska Kommunförbundet (1998), op.cit., s.106
40 SOU 1997:11  Skatter, miljö och sysselsättning, Fritzes, Stockholm
41 SOU 1998:170 Gröna nyckeltal för en ekologiskt hållbar utveckling , Fritzes, Stockholm, s.18
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balansen. Svensk resurs- och miljöpolitik anammade under 1960- och 1970-talen detta synsätt
enligt Wiman.42

Naturvårdsverket har sedan dess uppkomst 1969 varit den drivande aktören när det gäller
utvecklandet av miljöpolitiken i Sverige. De har tidigare haft en roll där de både har
formulerat och implementerat miljöpolicy till att från 1990 främst formulera och utvärdera
policy och lämnat implementeringen till övriga myndigheter och kommuner.43 Sverige har
under 1990-talet drabbats av ekonomiska kriser som har lett till att den offentliga sektorn har
drabbats av hårda besparingar. Dessa besparingar har också drabbat miljöområdet, där
minskade administrativa och ekonomiska resurser till miljöskydd har märkts.
Naturvårdsverket fick t.ex. sin 3 års budget sänkt med ungefär 25 %.

Staten har ett antal medel genom vilka makt utövas i förhållande till kommunerna. Dessa
medel utgörs av lagar och förordningar, statliga myndigheters föreskrifter, statsbidrag, krav på
samhällsplanering som t.ex. upprättandet av lokala Agenda 21 planer, avfallsplaner och
energiplaner, underställningsskyldighet, laglighetsprövning och tillsyn, som omfattar kontroll,
granskning, stöd, rådgivning, uppföljning och utvärdering.44 Traditionellt har staten förlitat
sig på regulativa instrument när det gäller miljöpolitiken men 1990/91 skedde ett genombrott
då miljöskatter på energi och utsläpp introducerades i regeringens ekonomiska reformer.
Sedan dess har statens mest frekventa medel för att nå olika miljömål varit en blandning av
lagstiftning, information och ekonomiska styrmedel, med en ökande betoning på de två
sista.45 Staten kan sägas ha tagit ett första steg när man har satt pris på utsläppen - dvs. hur
mycket miljön får kosta. Från statligt håll ser man det som ett incitament för teknisk
utveckling.46 Signaler sänds också om hur mycket det får kosta att släppa ut t.ex. ett kilo
koldioxid.

Staten använder sig även av miljöövervakning47 som ett medel för att följa upp de mål som i
första hand sätts av regering och Riksdag. Omfattningen av miljöövervakningen är ett
politiskt beslut där kostnad och kvalitet måste ställas mot varandra och målet är att hålla ”rätt
kvalitet”.48 Syftet med miljöövervakningen är att skapa en allmän bild av miljötillståndet i
landet och hur det förändras. Miljöövervakning bedrivs i offentlig regi på nationell, regional
och lokal nivå. Kommunerna har från statligt håll främst tilldelats miljötillsynsuppgiften.
Staten ställer upp de allmänna riktlinjerna och ger koncession för större anläggningar.49

Uppgiftsfördelningen mellan staten och kommunerna är dynamisk och de senaste årtiondena
har kännetecknats av en decentraliseringstrend. Sedan 1960-talet har t.ex. huvudmannaskapet
för miljötillsynen överförts från staten till kommunerna.

Under intervjuerna bekräftades synen på staten som en aktör som skapar förutsättningarna och
sätter gränserna för deras verksamhet. I och med att miljöområdet och energisektorn tillhör de

                                                          
42 Ariansen Per (1993) op.cit., s.55
43 Naturvårdsverket (1996) rapport 4539 Naturvårdsverkets roll och arbetsformer i ett mer dynamiskt och
integrerat miljöarbete, Bengt Nordström, Stockholm
44 Pettersson Olof (1998) Kommunalpolitik 3:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, s.92-94
45 Lafferty William M och Eckerberg Katarina (eds.) (1998) From the Earth Summit to Local Agenda 21 -
Working Towards Sustainable Development, Earthscan, London, s. 47
46 SOU 1997:11, op.cit., s. 81
47 Miljöövervakning definieras i SOU 1997:34 Övervakning av miljön; betänkande av
Miljöövervakningsutredningen, som den verksamhet som för närvarande finansieras med statliga anslag till
Naturvårdsverket och beslutas av verkets miljöövervakningsnämnd.
48 SOU 1997:34 Övervakning av miljön; betänkande av Miljöövervakningsutredningen, Fritzes, Stockholm,
s.59-60
49 Pettersson Olof  (1998) op.cit., s.90
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hårdast reglerade områdena i den offentliga sektorn så beaktas många av lagarna, kraven och
normerna som en naturlig del av arbetsområdet. Koncessionsnämnden och Länsstyrelsen
tillhör de statliga aktörer som Tekniska Verken oftast kommer i kontakt med. De legala
kraven på verksamheten har kraftigt ökat under de senaste årtiondena och den tendensen
kommer troligtvis att fortsätta i framtiden. Den ökande interdependensen mellan internationell
och nationell nivå, samt tillkomsten av lagstiftningen inom EU har haft stor genomslagskraft
och en tjänsteman påpekade att man i diskussioner märker att tjänstemän och politiker är
oerhört påverkade av den internationella diskussionen inom EU.50

2.5 Sammanfattning
Parallellt med en ökad samhällsutveckling har en exploatering av naturmiljön förekommit.
Idag har de flesta människor kommit till insikt om att vi måste ta hänsyn till miljön för att inte
förlora något vi inte kanske kan ersätta och leva utan. En vanlig syn på miljö är det så kallade
resursförvaltningsperspektivet. Detta perspektiv uppmärksammar att människan måste ta
hänsyn till att naturens råvaror inte kan utnyttjas i obegränsad utsträckning. Istället måste
produktion och konsumtion anpassas och ersättningsprodukter tas fram för att vi skall kunna
fortsätta vår samhällsutveckling. Politiskt sett har resursförvaltningsperspektivet utvecklats
under begreppet en hållbar utveckling. I Sverige har politikerna i samband med Agenda 21
främst valt att betona en ekologiskt hållbar utveckling och de ekologiska aspekterna. Agenda
21 arbetet betonar betydelsen av att engagera alla  samhällsgrupper och ett nedifrån-och-upp
perspektiv har tillämpats.

Experter av olika slag var de första som uppmärksammade miljökonsekvenserna av
samhällsutvecklingen. Staten är en av de aktörer som försökt att påkalla uppmärksamhet när
det gäller miljöproblemen. De har även agerat för att sätta normer och gränser för vad övriga
samhällsaktörer bör och kan göra. Ett medel som den svenska staten använt sig av sedan en
längre tid tillbaka är miljörelaterade skatter. Idag används en kombination av lagstiftning,
information och ekonomiska styrmedel. Det har också skett en decentraliseringstrend på
miljöområdet där kommunerna har fått överta mer ansvar, framför allt när det gäller ansvaret
för miljötillsynen. De intervjuer som utgör studiens empiriska del bekräftar synen på staten
som den aktör som försöker skydda miljön mot de konsekvenser mänskliga aktiviteter
resulterar i genom att skapa gränser för vad som kan släppas ut i vår miljö.

                                                          
50 Intervju tjänsteman 981204
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3 KOMMUNERNA
Syftet med kapitel tre är att teckna en generell bakgrund till min studie. Kapitlet innehåller tre
olika avsnitt. I det första presenteras kommunen och den kommunala självstyrelsen. Därefter
följer ett avsnitt om kommunernas ansvar på miljöområdet och deras miljöarbete. Innan
kapitlet sammanfattas behandlar jag  de kommunala bolagens utveckling och roll i Sverige.

3.1 Den kommunala självstyrelsen
Kommunerna är idag organisationer i ständig förändring. Den mest påtagliga drivkraften
bakom förändringstrycket är den ekonomiska pressen. Under åren 1990-1995 minskade hela
den kommunala sektorns resurser med 2,6 procent i reala termer. Antalet anställda minskade
med 10 procent och det ser ut att fortsätta under 90-talet. För att kommunerna skall lyckas
uppnå en balans i sina budgetar och undvika en skattehöjning måste en besparing på fyra till
fem procent i fasta priser ske. Således kommer många kommuner att tvingas granska och
ompröva sina organisationer och troligtvis även göra vissa omorganisationer för att
kärnverksamhetens kvalitet skall kunna hållas stabil eller i alla fall inte försämras.51 Höga
krav på en effektiv organisation och en försämring av de kommunala ekonomierna har lett till
ett flertal omorganiseringar av kommunerna. Linköpings kommun var en av de första
kommunerna i landet som införde beställar/utförarmodellen där verksamheten är uppdelad i
producerande och beställande enheter och nämnder.

Sveriges politiska system och kultur liknar de nordiska länderna, där man har en stark tilltro
till den kommunala nivån. Kommunernas uppgifter beror delvis på vilken laglig grund de har
för sitt handlande samt vilka faktiska uppgifter de utför. I svensk rätt preciseras kommunernas
befogenheter i tre olika källor, i regeringsformen (RF), kommunallagen (KL) samt genom
speciallagstiftning. Både kommunallagen, som innehåller de fundamentala bestämmelserna
för kommuner och landsting och speciallagstiftningen har karaktären av ramlagar. Det vill
säga att den närmare tillämpningen överlåts på förvaltningsmyndigheter eller kommuner och
landsting.

De viktigaste konkreta förutsättningarna för den kommunala självstyrelsen i Sverige är:52

•  den kommunala kompetensen och det kommunala besvärsinstitutet (laglighetsprövning)
•  den kommunala beskattningsrätten
•  det kommunala planmonopolet
•  möjligheten att utkräva ett politiskt ansvar av de kommunalt förtroendevalda
•  stabila förtroendeskapande former för relationerna mellan staten och kommuner/landsting

Kommunerna har både en allmän kompetens och en speciallagsreglerad kompetens53, således
innehar de både frivilliga och obligatoriska uppgifter. Ur ett ekonomiskt perspektiv dominerar
de obligatoriska uppgifterna. Cirka 80% av kommunernas verksamhet ligger inom områden
som bestäms av staten.54 Områden som faller in under den allmänna kompetensen enligt
allmänintresset är bl.a.  trafik, vatten- och avloppsfrågor, elförsörjning och annan
energiförsörjning, teknisk service, gator och parker, miljöfrågor, familjepolitik,
fritidsverksamhet, kulturliv och folkbildning, samlingslokaler, markpolitik, bostadsförsörjning
samt med vissa begränsningar sysselsättningsfrämjande åtgärder. Den speciallagsreglerade
kompetensen omfattar ett 20-tal lagar som t.ex. Miljöskyddslagen 1969:367, Lagen om

                                                          
51 Wetterberg Gunnar (1997) Kommunerna, SNS Förlag, Stockholm
52 Gustafsson Agne (1996)  Kommunal självstyrelse 6:e upplagan, SNS förlag Stockholm s.88
53 Dvs. att de kommunala uppgifterna skall bestämmas via lag.
54 Pettersson Olof (1998) op.cit., s.80-81
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kommunal energiplanering 1977:439 och Renhållningslagen 1979:596. Miljöpolitiken faller
således in under både kommunens allmänna och deras speciallagsreglerade kompetens.
Kommunen innehar en rättslig makt i förhållande till sin lokala omgivning, vilken består av
följande sex delar55:
1. Beskattningsrätt
2. Rätt att ta ut avgifter för vissa tjänster där taxor av större ekonomisk betydelse skall

fastställas av kommunfullmäktige
3. Förordningsmakt - kommunernas självbestämmanderätt har ökat på detta område, de har

befogenhet att utfärda lokala ordningsstadgor, renhållningsordningar,
hälsoskyddsföreskrifter och liknande förordningar.

4. Planmonopolet
5. Vetorätt
6. Instruktionsmakt - rätten att bestämma över sin inre organisation

3.2 Kommunerna och miljöansvaret
Förhållandet mellan staten och kommunerna har karaktäriserats av genomgripande
förändringar sedan 1970-talet. Ett viktigt inslag var att detaljregleringen av den kommunala
organisationen minskade i och med den nya kommunallagen från 1 juli, 1977. Under 1980-
talet expanderade den kommunala sektorn snabbt och i samband med detta
uppmärksammades problem gällande styrningen av den kommunala verksamheten. Den
traditionella regel- och detaljstyrningen upplevdes som ineffektiv. Frågan fick dessutom
tyngd av den alltmer ansträngda kommunala ekonomin som ökade kraven på effektivisering
av verksamheten. Mot bakgrund av detta växte målstyrning fram som en alternativ och bättre
styrmodell. Den nya kommunallagen från 1991 kan sägas representera de strävanden efter
avreglering och målstyrningsambitioner som har växt fram, men även andra lagar som t.ex.
skollagen, miljöskyddslagen m.fl. utgör exempel där generella målformuleringar har använts.

Miljöarbetet i kommunerna har en lång tradition då renhållning och VA var några av de första
uppgifterna som krävde en kommunal lösning. Arbetet kring Agenda 21 har under 1990-talet
återigen fokuserat på kommunernas betydelse för miljöarbetet. Den kommunala
miljöpolitiken har varit starkt reglerad genom ”ramlagar” där kommunen lämnats utrymme att
själva tolka och översätta de nationella besluten till den lokala nivån. Kommunen hade
ursprungligen mer en tillsyns- och myndighetsuppgift än en aktiv politisk roll på
miljöområdet. Under det senaste årtiondet har en ansvarsförflyttning på miljöområdet skett
från nationella institutioner till kommunerna.56 En ökad decentralisering av formell makt
behöver dock inte innebära att den lokala autonomin ökar i praktiken. Till exempel har
Agenda 21 ett instrumentellt värde där de lokala myndigheterna ges legitimitet för sin
miljöpolitik.57 Sedan 1987 har kommunerna ombetts att utföra översiktsplaner över det
kommunala arbetet och sedan 1990 energi och avfallsplaner.

De centrala åliggandena för kommunerna är tillsynsuppgifterna inom miljöskyddsområdet och
verksamhetsansvaret rörande avfallshanteringen. Inom avfallshanteringsområdet finns en
delvis detaljerad reglering, avseende avfallsplanen, som direkt riktar sig till kommunerna.
Den nya miljöbalken innebär att ansvaret för verkställandet av beslut delegeras nedåt i
förvaltningen, framför allt till kommunerna. En stor potential i kommunernas miljöansvar
ligger i det traditionella ansvaret för renhållningen. Kommunernas styrka ligger i att de redan
har ett ansvar och ett nätverk. De har dessutom en förordningsmakt där deras
                                                          
55 Wetterberg Gunnar (1997) op.cit.
56 Lafferty William M  och Eckerberg Katarina (eds.) (1998) op.cit., s. 48
57 Se t.ex. Mostows, Hjerns och Gustavssons resonemang i Lafferty William M och Eckerberg Katarina (eds.)
(1998) op.cit., fotnot 4 i kapitel 3, s.70 men även s.48
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självbestämmanderätt har ökat.  I miljöarbetet utgör en mängd olika aktörer en viktig roll.
Tekniska Verken är i sin roll av kommunal utförare av energiproduktion och avfallshantering
en av de viktigaste lokala aktörerna.

3.3 Kommunala bolag
Kommunerna har olika strategiska motiv för engagemang i lokalsamhällets
energiförsörjning.58 Historiskt sett framstod det kommunala engagemanget som naturligt när
de kommunala gas- och elektricitetsverken etablerades under 1800-talet Det främsta motivet
som angavs var att verksamheterna representerade stora allmänna intressen av strategisk
betydelse. Dessutom var det inte många aktörer som hade de finansiella möjligheterna att
starta upp verksamheterna. Karaktären av kollektiv nyttighet, stordriftsfördelar samt
fördelningspolitiska ambitioner var starka argument för produktion genom kollektivt
organiserad verksamhet. Naturliga monopol föreligger när de tekniska förutsättningarna
innebär att produktion i ett företag ger marknadsfördelar framför varje annat antal företag. Att
tillgången till dessa nyttigheter tryggades till ett så lågt pris som möjligt ansågs vara ett
samhällsintresse och är så än idag. Ett kommunalt engagemang säkrar dessutom inflytande
över försörjningstrygghet, lokal infrastruktur och företagsetableringar och genom en egen
produktion och handel ges kommunen vissa möjligheter att kontrollera energiförsörjningens
miljöpåverkan.59

Bolagiseringen av kommunala verksamheter har gällt framför allt de tekniska delarna och de
kommunala bostäderna. En viktig orsak till bolagiseringen är att aktiebolagsformen ansetts
vara mer fördelaktig när det gäller t.ex. regler för redovisning och avskrivningar. Det har
också hävdats att aktiebolagsformen lämpar sig bättre för affärsdrivande verksamheter.
Företagsformen anses i jämförelse med förvaltningsformen ge möjligheter till större
handlingsfrihet, snabbare och smidigare beslutsprocesser samt en redovisningsmässig
transparens som borgar för konkurrensneutralitet. Man såg dessutom möjligheten att på bästa
möjliga sätt genomdriva en kommunal politik genom att påverka utbudet av vissa strategiska
tjänster som är avgörande.60 En ökad effektivitet och psykologiska motiv har också spelat en
viktig roll samt att det kommunala bolaget inte konkurrerar med andra kommunala enheter
om finansieringsutrymme.61 Bristen på insyn sågs länge som en av de stora nackdelarna med
en bolagisering. 1995 likställdes dock kommunala aktiebolag med myndigheter i de fall där
kommunen utövade ett bestämmandeinflytande över bolaget i fråga.  Enligt Kommun-
förbundet så har den överväldigande majoriteten av de kommunala företagen fungerat som det
var tänkt, nämligen som privaträttsliga organ för produktion av tjänster i
kommunmedlemmarnas intressen. De har dessutom bidragit till utvecklandet av ny teknik och
skapat förutsättningar för uppkomsten av nya industrigrenar.62

Skapandet av ett aktiebolag innebär att verksamheten frikopplas från kommunen till skillnad
från en förvaltning. Inflytande och kontroll etableras och avgränsas främst genom införande
av bolagsstämma, styrelse och VD. För externa granskare kan det bli svårt att fånga det
politiska inflytandet och kontrollen. Juridiskt sett kan det vara en tydlig avgränsning däremot
kan den vara svårare att se i praktiken. Lennart Hansson beskrev i sin studie förändringen
mellan förvaltning och ett kommunalt bolag när Roslagsvatten omvandlades till ett
kommunalt bolag. Det skedde ‘...en frikoppling av tjänstemän och politiker genom skilda
                                                          
58 Hallgren Tomas (1997) Fakta och argument om kommunala företag, Svenska Kommunförbundet, Stockholm,
s.27ff
59 Ibid., 76ff
60 Ibid., s.114
61 ibid., s.88
62 ibid., s.28
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arenor. KF beslutade om det väsentligaste, nämligen taxan. Politiker i styrelsen granskade och
kontrollerade, medan en ledningsgrupp i Roslagsvatten hanterade den operativa delen av
verksamheten.’63 Avgränsningen av inflytande och kontroll genom skilda arenor för politiker
och tjänstemän leder till en specialisering av roller som kontrollerande ägare och utförande
tjänsteman. VD ges ett ökat handlingsutrymme och politikern får utökade instrument för
kontroll. Möjligheten till kontroll ger dock inte att kontroll automatiskt följer med rollen.
Hansson påpekar att hans studien på intet sätt kan ses som om att aktiebolaget automatiskt ger
politikerna kompetens att sköta kontrollen64 Frågan uppstår också huruvida politiker och
tjänstemän verkligen verkar på de skilda arenorna eller om det uppstår gråzoner där deras
roller interagerar med varandra.

Det grundläggande motivet för en aktiv ägarroll är den potentiella möjlighet kommunens
politiker ges att använda de kommunala företagen som ett instrument i utövningen av den
kommunala verksamheten.65 För att kommunen skall kunna använda aktiebolaget som ett
instrument krävs att tydliga idéer om styrelsens funktion existerar och att ledamöterna har
kompetens att använda sig av de kontrollmöjligheter som aktiebolaget erbjuder. Offentliga
bolag kan styras med hjälp av statliga styrmedel som t.ex. lagar och normer. Aktiebolagslagen
ger ytterligare en möjlighet till ekonomisk och politisk styrning. Där kan ekonomiska
styrningen ske bl.a. med hjälp av avkastningskraven. En politisk styrning kan förekomma
genom en inskrivning av politiska mål för den berörda verksamheten i bolagsordningen. Valet
av styrelseledamöter borde dock vara kommunledningens starkaste instrument för att styra
bolaget. Vad gäller statliga bolag så konstaterades i Ds 1992:101 att ”statens reella
styrmöjligheter inte på något drastiskt sätt minskade genom en bolagisering, utan att det
snarare är styrformerna som är föremål för förändring.”66 Styrningen av de statliga bolagen
har dock varit svag.67 Några år senare påpekades i en statlig utredning att ingen principiell
skillnad existerar mellan offentliga bolag och myndigheter när det gäller regeringens
styrformer, men staten kan inte i samma utsträckning ålägga de statliga bolagen ett ansvar för
miljöområdet och ekologisk hållbarhet som de kan när det gäller myndigheterna. 68

Den stora frågan ur effektivitetssynvinkel gäller snarast hur kommunerna utövar ägarrollen.
En del av problemen som påtalats i den offentliga debatten om kommunala bolag och deras
ledningar kan bero på att styrelserna inte fungerat som det var tänkt och således inte varit
tillräckligt noggranna i sin kontroll av vad som bolagen har haft för sig. Om kommunen äger
eller bildar ett bolag är det viktigt att tydliga mål formuleras och en styrelse utses som aktivt
kan tillvarata ägarens intressen. De förändrade kommunalekonomiska förutsättningarna och
avregleringarna inom de kommunala företagens verksamhetsområden har ökat behovet av att
identifiera kommunens roll som ägare till de kommunala bolagen.69 Det är tänkt att
aktiebolaget skall sakna politiska uppgifter. Men om bolaget helt saknar politiska uppgifter
kan det kommunala ägandet ifrågasättas. Om kommunen äger bolaget och dess uppgift endast
är av ekonomisk natur kan man fråga sig varför det helt enkelt avyttras från den kommunala
verksamheten.

                                                          
63 Hansson Lennart (1991) Kommunalt bolag? För- och nackdelar med bolagisering av kommunalteknisk
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64 ibid., s.62
65 ibid., s.115
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s.101
67 ibid., s.102
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Då den kommunala verksamheten kännetecknades av en oavbruten expansion gavs de
kommunala företagen möjligheten att utvecklas relativt oberoende i förhållande till den övriga
kommunen.70 Det förekom dock en noggrann statlig reglering av de kommunala
energiföretagen som begränsade deras handlingsutrymme. Verksamheten har beskrivits som
relativt okomplicerad i och med den statliga styrningen och det naturliga monopolet. Det
fanns inga större behov av en tydlig och specifik ägarstrategi. De förtroendevalda hade i regel
begränsad kompetens för de affärsmässiga beslut som måste fattas i verksamheten. Dilemmat
för ett kommunalt företag är att deras huvuduppgift inte är att vara vinstmaximerande utan har
som uppgift att utföra en kommunal verksamhet. Företagens dilemma kan sägas vara att de
ofta tvingas leva i en konkurrensutsatt omvärld samtidigt som de legala
konkurrensbegränsningarna förhindrar ett optimalt affärsmässigt ägande.

3.4 Sammanfattning
En ökad interdependens och snabba omvärldsförändringar ställer nya krav på kommunerna. I
Sverige definieras kommunernas befogenheter i RF, KL och genom speciallagstiftning.
Kommunens uppgifter består av både obligatoriska och frivilliga uppgifter. Utav dem ligger
ca 80% av kommunens verksamhet inom områden som är statligt reglerade. Miljöarbetet har
en lång kommunal tradition vars ursprung uppstod med renhållning och VA. Möjligheterna
för kommunen att utveckla sitt miljöarbete har ökat under de senaste årtiondet i och med att
en decentralisering från nationell nivå till kommunal nivå har skett. Tillsynsverksamheten
inom miljöskyddsområdet utgör fortfarande ett av de viktigaste åliggandena men
miljöpolitiska beslut har via Agenda 21 arbetet aktualiserats. I det arbetet utgör Tekniska
Verken, i egenskap av kommunal utförare av miljörelaterade aktiviteter en av de viktigaste
lokala aktörerna.

Kommunala bolag är inte ett nytt fenomen som uppstått under de senaste två årtiondena.
Förvisso har de ökade influenserna från den privata sektorn till den offentliga sektorn medfört
en ökad bolagisering av kommunala verksamheter. Främst har det gällt teknisk verksamhet
och kommunala bostäder. Bolagsformen anses dock öka bolagets handlingsfrihet och
underlätta beslutsprocesserna samt vara mer lämpad när det gäller affärsdrivande
verksamheter. Ett ytterligare incitament utgjordes av möjligheten att driva en kommunal
politik genom påverkan av utbudet av strategiska tjänster. För att politikerna skall ha
möjlighet att utöva en effektiv ägarroll krävs att tydliga föreställningar om styrelsens
uppgifter är befintliga samt att de besitter den nödvändiga kompetensen för att utföra arbetet.
Ursprungligen är det tänkt att ett aktiebolag skall sakna politiska uppgifter, vilket ett
kommunalt ägt bolag inte är avsett att göra. Historiskt sett har de kommunala bolagen
utvecklats relativt fristående i förhållande till den övriga kommunala verksamheten.
Samhällsförändringar och ökade möjligheter för kommunen att driva en lokal miljöpolitik har
förändrat dessa förhållanden och medfört nya förutsättningar för både kommunen och deras
bolag.
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4 LINKÖPINGS KOMMUN OCH TEKNISKA VERKEN
Kapitel fyra är baserat på tryckt material och de intervjuer jag genomförde med tjänstemän
och politiker under november och december 1998. Främst gäller detta avsnitt 4.4-4.6 där
intervjumaterialet kompletterade det tryckta materialet och bidrog till att skapa en mer
detaljerad bild av Tekniska Verken. Syftet med kapitlet är att beskriva den kontext i vilken
Linköpings kommun och Tekniska Verken arbetar när det gäller miljöområdet. Först
presenteras den kommunala organisationen och miljöområdet i Linköping. Därefter följer en
kort presentation av lokal Agenda 21 som samlar kommunens miljöpolitiska visioner i en
handlingsplan. Resterande delen av kapitlet presenterar Tekniska Verken, deras historia,
organisation, syn på miljön och Agenda 21.  Kapitlet avslutas med en sammanfattning.

4.1 Den kommunala organisationen
Linköpings kommun är organiserad efter en funktionell kommunorganisation där
beställarfunktionen är separerad från förvaltningsorganisationen. Det innebär att
beställningsfunktionen läggs under politikernas ansvarsområde i en särskild beställarnämnd,
som i sin tur lägger ut beställningar på egna förvaltningar och externa entreprenörer. Under de
senaste tio åren har Linköpings kommun infört stora förändringar i det kommunala arbetet.
1987 infördes målstyrning med hjälp av budgetramar, tidigare tillämpades styrning med hjälp
av detaljerade budgetar. Målstyrningens syfte är att delegera ansvaret i organisationen. Nästa
stora förändring var införandet av beställar-/utförarmodellen 1992. Den innebär att nämnderna
beställer efterfrågad verksamhet både hos kommunala och externa utförare. Linköpings
kommuns organisationsförändringar har under 1990-talet influerats av den privata sektorn och
som ett led i denna omorganisation tog kommunfullmäktige den 26 november 1996 (§201 )
beslutet att bilda Linköpings Stadshus AB. Koncernen Linköpings Stadshus AB  inkluderar
kommunen och de bolag där kommunens ägande är minst 30 procent ingår. 1997 utgjordes 38
procent av verksamheten i bolagsform och 62 procent i kommunal regi.

Miljöpolitiken i Linköping styrs framförallt efter de mål som satts upp för miljön och den
tekniska försörjningen. Tekniska Nämnden och Kommunstyrelsen ansvarar för att de politiska
målen genomförs och uppfylls. Miljömålen kan liknas vid de statliga ramlagarna och är
generellt utformade.  Kommunen skall t.ex. ta sin del av ansvaret för den globala miljön och
eftersträva en balans i det ekologiska kretsloppet. Hantering och omhändertagande av avfall
ske så att negativa effekter på miljön undviks samt att kommunen skall verka för en hög
miljömedvetenhet hos kommunens invånare och företag.71 När det gäller miljöområdet i
Linköping har myndighetsutövningen separerats från själva utförandet. Myndighets- och
tillsynsutövningen är Miljönämndens ansvar. Själva beställarfunktionen, ansvaret för
uppföljningen av utförandet och genomförandet av miljöutskottets och
samhällsbyggnadsutskottets effektmål ligger på Tekniska nämnden. Tekniska nämnden är den
nämnd som har ansvaret för de miljöpolitiska åtgärderna. Kommunstyrelsen delar vissa delar
av detta ansvar med Tekniska Nämnden. Ett samtal med en tjänsteman på miljökontoret
bekräftade också denna uppdelning. Miljökontoret beskrivs som en tillsynsmyndighet. De
agerar som en kontrollant av nationella beslut, lagar och förordningar. De mål som
kommunfullmäktige beslutar om tolkas och beställs av Tekniska nämnden.72 Med anledning
av denna uppdelning mellan tillsyn och kommunal miljöpolitik har jag valt att intervjua
politiker från Tekniska Nämnden.
Kommunens mål för teknisk försörjning på energiområdet har en nära anknytning till miljön.
Kommunen betonar i måldokumentet att den tekniska försörjningen skall präglas av en god

                                                          
71 Linköpings Kommun, Mål 1998, Kommunledningskontorets kansli, Linköping, s.20-21
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hushållning med naturresurser och en liten påverkan på miljön. Den skall tillgodose
kommuninvånarnas behov men också bidra till att i ett större perspektiv lösa miljöproblemen
på ett resurssnålt sätt. Vidare skall kommuninvånarna genom taxesättningen av de tekniska
tjänsterna uppmuntras till ett ekologiskt riktigt handlande. Produktion, distribution och
användning av energi i kommunen skall vara miljövänlig, resurssnål och effektiv. Avfall som
inte kan komposteras eller återanvändas skall i möjligaste mån användas som energiråvara.73

Hur taxesättningen skall utformas är politiker och tjänstemän inte alltid överens om. En av de
intervjuade politikerna skulle vilja se en förändring av taxesättningen för att förändra
energikonsumtionen. Ett sätt att göra detta på vore att minska det fasta priset på el och höja
den rörliga delen. Idag är situationen den omvända.74 Sedan 1995 började staten efterfråga att
kommunerna redovisar sina motiv för ägandet av kommunala bolag. Kommunfullmäktige i
Linköpings kommun anser att ”Kommunen har intressen i och behov av de verksamheter som
för närvarande bedrivs av Tekniska Verken...Kommunen kan inte tillgodose dessa intressen
genom avtal med intressenter utan att kommunen bör medverka som intressent (ägare). I valet
mellan kommunal förvaltning och kommunalt bolag överväger fördelarna för kommunalt
bolag.”75

Linköpings kommun skall äga Tekniska Verken i Linköping för att:76

•  kunna slå vakt om kundintresset för verksamheter och tjänster där kommunen är en
leverantör och har monopol eller dominerar,

•  kunna företräda kunderna och se till att bolaget agerar för gemensamma tekniska lösningar
i de fall verksamheter och tjänster bygger på kollektiva system där det är tekniskt och
ekonomiskt fördelaktigt med samordning,

•  bevaka miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster genom att inte låta
miljöhänsyn enbart styras av kortsiktiga lönsamhetsfaktorer,

•  göra Linköping till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom
ett utbud av tekniska nyttigheter av god kvalitet och till konkurrenskraftiga villkor,

•  påverka priset på varor och tjänster så att dessa är till fördel för Linköpingsborna

4.2 Lokal Agenda 21
I Linköping påbörjades arbetet med Agenda 21 under 1992. Lars-Erik Johnsson, ordförande
för Kommunstyrelsen menar att kommunens syfte är:

”Our aim is to achieve a balance in the ecological system and accept our
responsibility for the global environment.” 77

Miljöområdet i Linköping omfattar både miljötillsynen och den lokala miljöpolitiken.
Området beskrivs som politiskt splittrat i Linköping av miljönämndens ordförande Veine
Edman. ”Det är inte lätt för invånarna att veta vem som ansvarar för vad - miljönämnden,
kretslopps- kommittén, tekniska nämnden, kommunstyrelsen, bolaget Tekniska Verken.”78

Det förefaller annars som om att politiska konflikter är sällsynta när det gäller Agenda 21
arbetet. Agenda 21s mål att skapa en långsiktigt hållbar utveckling i Linköpings kommun, den
huvudsakliga betoningen ligger på den ekologiska sektorn. De politiska partierna är för det
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mesta överens och samarbetar vilket har lett till att en stor del av ansvaret har lagts över på
tjänstemännen.79 Det ansvariga kommunalrådet för Agenda 21, Gösta Gustavsson anser att
Linköpings kommun har varit framgångsrika i sitt arbete jämfört med andra kommuner i
regionen. Han ser det som att politikerna i kommunen tycks ha anammat ett mer långsiktigt
perspektiv på arbetet och inte fokuserar på ”punkt insatser” vilket tycks vara fallet i andra
kommuner. Kommunen ser sig själv som den drivande aktören när det gäller Agenda arbetet
lokalt.80 I mars 1998 antog Linköpings kommunfullmäktige Agenda 21 handlingsprogrammet
som nu skall implementeras i alla kommunens verksamheter varav Tekniska Verken inte bara
är en av de verksamheter som den lokala Agenda 21 handlingsplanen skall implementeras i
utan även är utförare av en del av de åtgärder som föreslagits.

4.3 Tekniska Verken - en historik81

Tekniska Verkens ursprung återfinns i det privatägda bolaget Linköpings Elektriska Kraft-
och Belysningsbolag som  bildades 1902 av John O. Nilsson. Bolaget övergick i kommunal
ägo den 31 december 1921. Under 1900-talet förändrades bolagets ursprungliga verksamhet
när t.ex.  sophämtning under 60-talet tillkom verksamheten och gasproduktionen nedlades.
1961 bildades Aktiebolaget Linköpings Stads Tekniska Verk, när stadens byggnadskontor
överfördes till bolaget. Bolaget fördubblade i och med detta sina anställda. I samband med
bildandet av Tekniska Verken valde man att sammanföra, el, vatten och avlopp i ett
kommunalt bolag. 1971, i samband med kommunsammanläggningen, fick så bolaget namnet
Tekniska Verken i Linköping AB.

Under åren har verksamheten förändrats. Idag har bolaget sex olika affärsområden, el, värme,
vatten, miljö och avfall, gatubelysning och kommunikationsteknik. Av dessa har bolagets
fjärrvärmeverksamhet, vilken påbörjades redan under 1950-talet, i ett jämförelseperspektiv en
lång historik utanför den kommunala förvaltningen. De flesta fjärrvärmeverk i Sverige har
drivits som kommunala förvaltningar. Under 1980- och 1990-talen har merparten av dem
omvandlats till kommunala aktiebolag. Motiven till att kommunerna engagerar sig i
produktion av fjärrvärme är omsorgen om miljön.82 Förutom fjärrvärmen har Tekniska
Verken en lång historia av sopförbränning bakom sig, denna sammanfaller delvis med
fjärrvärmeutbyggnaden. Under 1990-talet samlades alla verksamheterna under ett tak på
Brogatan bl.a. för att öka möjligheterna till samordning och driftssamband, vilka i sin tur
möjliggör lägre kostnader.

4.4 Tekniska Verkens organisation
Tekniska Verken ägs av Linköpings kommun och har en politiskt tillsatt styrelse som
tillsammans med ledningen ansvarar för den löpande verksamheten i bolaget. Bolaget kan
beskrivas som en hierarkiskt uppbyggd organisation med många vertikala kontaktytor. Under
intervjuerna byggdes en bild upp av ett företag där arbete bl.a. sker under projektformer,
vilket har luckrat upp gamla arbetssätt och skapat möjligheter till en arbetsform där informella
kontakter betonas. De informella kontakterna beskrivs som välutvecklade och bolagets stora
omorganisation 1993 bidrog till att stärka och vidareutveckla dem. Med alla verksamheterna
samlade stimulerades personalen till att utveckla de interna kontakterna och samarbeta för att
kunna nyttja varandras kompetens. Intervjuerna ger en bild av en organisation som arbetar
mycket med delegering och ”empowerment” av sina anställda. Bolagets positionering inom
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31

avfallssektorn verkar dessutom ha fungerat som en samlande faktor kring vilken många olika
verksamheter samverkar.

Under 1990-talet har företaget genomgått många organisatoriska förändringar varav den
största skedde 1993 då man valde att radikalt förändra den gamla organisationsstrukturen till
dagens modell, där man har samlat bolaget kring en huvudorganisation indelad i Produktion,
Marknad och Nät, samt dotterbolagen. Tekniska Verken är som många andra organisationer
ett företag som i takt med nya krav omorganiseras. Avregleringen på elmarknaden är bara ett
exempel som ledde till ytterligare omorganiseringar där elverksamheten delades upp i en
produktionsdel och en nätdel. 1996 introducerades bolagets nya affärsidé och arbetet mot en
tydligare profilering externt och internt inleddes. Syftet var att engagera hela bolaget för att
skapa förutsättningar att bli mer service- och kundinriktade samt att underlätta
marknadsanpassningen. Under 1998 har Produktionsavdelningen genomfört ytterligare en stor
inomorganisatorisk förändring när man har valt att låta miljöcertifiera hela avdelningen enligt
EMAS systemet.

Tekniska Verken är ett kommunalt aktiebolag och medvetenheten om att man driver ett bolag
är påtaglig bland de intervjuade. Ett flertal av dem framhåller fördelarna med att Tekniska
Verken har fått bedriva sin verksamhet i bolagsform. Det har ökat bolagets
handlingsutrymme, bidragit till kortare beslutsprocesser och stimulerat en idéprocess som en
kommunal förvaltning kanske inte hade kunnat göra i samma utsträckning. De största
omvärldsförändringarna under 1980- och 1990-talet har varit ett ökat yttre tryck på
information samt en tydlig marknadsinriktning av bolaget. Marknadsinriktningen är en
konsekvens av kommunens införande av beställar-/utförarmodellen och avregleringen av
elmarknaden. Det har här varit tal om två förändringar där den sista mer grundläggande har
förändrat både organisationens inre attityder samt arbetat med de yttre attityderna mot
omvärlden.

Under intervjuerna framgick att det existerar en eller flera olika företagskulturer inom bolaget.
Det är dock få som konkret kan precisera vad de anser att Tekniska Verkens företagskultur
består av. En politiker uttryckte det som att ett uttryck för att företagskulturen har varit positiv
för bolaget skulle kunna vara bolagets låga personalomsättning. En duktighetsanda präglar
bolaget. Många av de intervjuade uttrycker en stolthet över bolaget och dess utveckling. Två
tjänstemän och en politiker diskuterade under intervjuerna de olika kulturer som existerar
inom bolaget.83 Främst pekades två exempel på kulturer ut, även om det skulle kunna existera
ett flertal. En politiker beskrev det som att bolaget hade en konservativ och en progressiv del
när det gällde miljöområdet, där den konservativa delen utgjordes av Tekniska Verkens
energiverksamhet.84 Tjänstemännen pekade ut olika bolagskulturer som skulle kunna
representera förvaltningsdelen respektive bolagsdelen. Det beskrev också som att det
existerade en inåtvänd och utåtvänd kultur.85

4.5 Tekniska Verken och miljön
Miljöaspekterna kommer i hög grad att styra Tekniska Verkens utveckling in på
2000-talet.86

Ursprunget till Tekniska Verkens miljöarbete grundades i de insatser som gjordes i slutet på
1800-talet då samhället på grund av hälsoskäl engagerade sig i bl.a. renhållning och
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86 Tekniska Verken (1998) Mellan naturen och människan, Linköping
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vattenrening. Från början utvecklades tekniker för att förbättra människors hälsa, idag
utvecklas de för att förbättra miljön. Det har således skett en förskjutning från ett
människoperspektiv till ett miljöperspektiv. Under 1900-talet har Tekniska Verken sett en
progressiv ökning av miljöfrågornas betydelse, framför allt har det varit tydligt under de
senaste 15 åren. Majoriteten av de anställda anser att miljötänkandet genomsyrar
organisationen. Det påpekas dock att engagemanget varierar bland de anställda. En politiker
uttrycker det som att Tekniska Verkens miljöarbete har framför allt varit viktigt under 1990-
talet, då de kommunala resurserna begränsades på grund av bantningen av den offentliga
sektorn. Miljöområdet  prioriterades då inte lika högt som t.ex. omsorgen och skolan och fick
därför mindre resurser.87

Att finna lösningar på miljöproblemen är en viktig del av Tekniska Verkens affärsidé.
Eftersom i stort sett alla deras verksamheter är miljörelaterade ser företaget det som viktigt att
bygga upp, bevara och utveckla den miljökompetens som finns i bolaget. Miljöcertifieringen
som genomfördes under 1998 ses som ett led i det arbetet. Tekniska Verken beskriver sig som
en länk mellan naturen och människan. En successiv ökning av miljöfrågornas betydelse har
ställt nya krav och utmaningar på deras verksamheter. Från Tekniska Verkens sida betonas de
möjligheter ny teknik bidrager med när det gäller att finna lösningar till mer miljövänlig och
effektiv energiproduktion och omhändertagande av avfall. Tekniska Verken satsar med
utgångspunkt från energi- och miljöpolitiska riktlinjer på en ökad egenförsörjning av elenergi.
Produktionen av elenergi genom avfallsförbränning har vissa miljökonsekvenser. I arbetet
med dessa miljökonsekvenser används teknik men även informationsinsatser riktade mot
samhället och medborgarna har spelat en stor roll. Kombinationen av miljö, teknik och
produktion kan främst ses i avfallsförbränningsverket Gärstad där avfall omhändertas och
omvandlas till energi och fjärrvärme med hjälp av avancerade reningsmetoder. I den
kommunala avfallsplanen redovisas kommunens mål och strategier, som i sin tur grundas på
aktuell lagstiftning och nationella mål.88

I Tekniska Verkens miljöpolicy har bolaget sammanfattat sin syn på miljön och de mål som
skall styra deras verksamhet. Bland annat kan man läsa att Tekniska Verkens verksamhet
bidrager till att flera miljöproblem kan lösas på ett resurssnålt sätt. Deras vision är att de
”genom inspiration och kompetens hos medarbetarna styr mot en långsiktigt hållbar
utveckling.” Tio punkter är uppsatta som mål för deras miljöarbete där man bl.a. betonar
hushållning med naturresurser, förebyggande åtgärder för att förhindra/minimera utsläpp,
hänsyn till miljöpåverkan vid inköp av varor och tjänster, redovisning av miljöarbete och
miljöpåverkan samt information och utbildning av personal och kunder.89

Ord som effektivitet och kostnadseffektivitet kopplas frekvent ihop med miljön. Miljön måste
skyddas men åtgärderna måste vara kostnadseffektiva, underförstått sätts en prislapp på
miljön. En tjänsteman påpekade att massmedia under 80- och 90-talet spelade en stor roll när
det gäller att fånga upp och utveckla samhällstrender inom miljöområdet. Trenderna ansågs
från tjänstemannahåll inte alltid vara det bästa för miljön utan kunde t.ex. påskynda beslut och
leda till en prioritering av kortsiktiga lösningar. Under den sista hälften av 90-talet tyckte sig
samme tjänsteman se en mättnad i spektakulära artikeluppslag samt - en ökning av
allmänhetens kunskap , vilket lett till att de tycker sig se en ökad förståelse för det synsätt och
de lösningar de förespråkar.90 Teknikutvecklingen har också spelat en betydelsefull roll för
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bolaget och deras miljösatsningar. Teknikutveckling har utgjort en del av Tekniska Verkens
verksamhet och intresse sedan en lång tid tillbaka och gör så än idag.

4.6 Tekniska Verken och Agenda 21
Tekniska Verken har varit delaktiga i den lokala Agenda 21 processen genom att medverka i
en del av de arbetsgrupper som tillsattes. Bolaget har även varit en remissinstans samt att
politikerna i styrelsen har haft kännedom om det politiska arbetet inom kommunen. Under
intervjuerna föreföll det som om att Agenda 21 har fått en liten eller ingen alls förankring
bland Tekniska Verkens tjänstemännen. Bland politikerna var situationen den motsatta. En
majoritet av de intervjuade slöt upp kring den lokala Agenda 21 handlingsplanen som fattades
beslut om under våren 1998. Det förefaller inte finnas några större motsättningar mellan
politiker och tjänstemän när det rör de övergripande synsätten om resurshushållning och
arbetet mot en ekologisk hållbart samhälle. Vad som diskuteras däremot är en del av de
detaljmål som finns i Agenda 21 handlingsplanen. Tjänstemännen ser dem som orealistiska
och ser det dessutom som sitt ansvar att påpeka detta för de ansvariga politikerna och övriga
inblandade tjänstemännen. En förståelse för de lokala Agenda 21 visioner som målas upp
finns dock bland de intervjuade. En tjänsteman uttrycker det som att ”...men det behövs nog i
sådana sammanhang att man skjuter litegrann högt utan att veta att man kan få träff där.”

Agenda 21 arbetet ses som en informations- och diskussionskälla som säkerligen gjort nytta
inom kommunen. Sådant arbete leder ibland till produktionen av korta slagkraftiga mål, vilka
kanske inte alltid kan genomföras. Tekniska Verken efterlyser här ett fortsatt samarbete med
kommunen, där det kanske blir nödvändigt att omvärdera vissa av målsättningarna och
anpassa dem efter dagens förutsättningar. För bolagets del gäller det dessutom att man ta
hänsyn till de ägardirektiv och avkastningskrav som ägaren ställer på bolaget och ställa det i
relation till de målsättningar som ställs upp i Agenda 21 dokumentet. Det är framför allt en
vidare hänsyn till ekonomiska förutsättningar och krav som både politiker och tjänstemän
efterlyser men som en tjänsteman uttryckte det ”Men vad det innebär miljömässigt, vad det
innebär ekonomiskt, det har man inte kontrollerat. Alltså blir det en pamflett av det nästan.
Det blir bara tyckande och inte ett konkret mål som går att arbeta efter.”91 Det är dock ingen
kritik som riktas mot processen i sig, en politiker konstaterade: ”..men jag tycker att
förfaringssättet har varit bra. Man har ett väl förankrat dokument”92.

Agenda 21 ingår inte i Tekniska Verkens verksamhet som ett inarbetat synsätt. Däremot
arbetar de utifrån de statliga lagar och reglering som idag gäller samt med en egen miljöpolicy
och en miljöcertifiering. Agenda 21 diskuteras i Tekniska Verkens miljögrupp och i
kommunens miljösamordningsgrupp och bolaget bistår dessutom kommunen med uppgifter
till kommunens miljöbokslut. Ett visst samarbete förekommer men en bättre samordning av
information skulle kunna ske eftersom Tekniska Verkens och kommunens information har
många beröringspunkter. Den enskilde tjänstemannen i Tekniska Verkens organisation känner
varken att han kan påverka eller är delaktig i kommunens Agenda 21 arbete, däremot
identifierar han sig med den egna organisationens värderingar. Mycket av det arbete som tas
upp i Agenda 21 handlingsprogrammet och som kan knytas till Tekniska Verken ses av
många av de anställda som något de redan arbetar för och i större utsträckning än vad
kommunen gör. Det är inget nytt för dem utan har ingått i deras verksamhet länge. Främst ser
kopplar Tekniska Verkens tjänstemän ihop Agenda 21 med sorteringsverksamheten.
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4.7 Sammanfattning
Linköpings kommun tillhörde en av de första i landet som införde en beställar-/utförarmodell
i sin organisation. Organisationen har influerats av den privata sektorn och genomgått stora
förändringar varav den senaste var bildandet av koncernen Linköpings Stadshus AB.
Miljöpolitiken styrs efter de mål som satts upp för miljön och den tekniska försörjningen.
Ansvaret är uppdelat mellan tre olika aktörer. För  målen uppsatta för miljön och den tekniska
försörjningen är det Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen som är ansvariga. För
myndighets- och tillsynsutövningen är det Miljönämnden som är ansvarig. Sedan 1995 har
staten begärt att kommunerna redovisar sina motiv för ägandet av kommunala bolag.
Linköpings kommun motiverar sitt ägande av Tekniska Verken med att de bl.a. vill kunna slå
vakt om kundintresset, bevaka miljökonsekvenserna av verksamheten samt påverka priserna.

Tekniska Verken uppstod som ett privat bolag 1902. Efter nitton år övergick bolaget i
kommunal ägo. Sedan dess har bolaget utvecklats, gasproduktionen har lagts ned och nya
verksamheter har tillkommit. Idag består verksamheten av sex olika affärsområden; el, värme,
vatten, miljö och avfall, gatubelysning och kommunikationsteknik. När det gäller
organisationen har verksamheterna samlats under ett enda tak för att kunna dra nytta av
stordriftsfördelar och synergieffekter. Medvetenheten om att bolaget är ett aktiebolag är hög
och lojaliteten mot företaget hos tjänstemän och politiker är påfallande. När det gäller miljön
har tjänstemännen märkt att intresset för miljöfrågor i samhället progressivt har ökat under de
senaste femton åren. Att finna lösningar på miljöproblemen ses som en av Tekniska Verkens
affärsidéer och miljöcertifiering produktionsdelen av bolaget genomfört ingår som en del i
deras miljöarbetet. Miljö och effektivitet och kostnadseffektivitet löper som en röd tråd
genom intervjuerna och indirekt kan det tolkas som att miljön har ett pris satt på sig.

Tekniska Verken har varit en av de aktörer som deltagit i det lokala Agenda 21 arbetet, både
som remissinstans men politikerna i styrelsen har även besuttit kännedom om det politiska
arbetet som pågått. Det finns en allmän uppslutning kring de värderingar som presenteras i
Agenda 21 men en del av de detaljmål som satts upp i den lokala handlingsplanen ifrågasätts
av tjänstemännen och ses som orealistiska. Följaktligen kan man inte påstå att den lokala
Agenda 21 planen i sin helhet ingår som ett inarbetat synsätt i Tekniska Verkens dagliga
verksamhet. Där utgör deras miljöpolicy i kombination med den miljöcertifiering de
genomgått den strategi de tillämpar i sitt miljöarbete.
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5 MAKT OCH INFLYTANDE – EN BEGREPPSFÖRVIRRING

Makt är ingenting att uppröras över, tvärtom utövandet av makt och dess underkastelse är en
förutsättning i dagens samhälle.93

Syftet med kapitlet är att teckna en teoretisk referensram som senare kan användas för att
belysa olika aspekter och analysera den empiriska studien. Kapitlet belyser svårigheten med
att hitta en generell syn på makt. Vidare presenteras två olika synsätt som används för att
studera makt, nämligen synen på makt som en egenskap/kapacitet eller en relation mellan
olika aktörer. Slutligen beskrivs den forskningsutveckling och maktdebatt som pågått sedan
1950-talet innan kapitlet sammanfattas.

5.1 Makt  - en kort historisk tillbakablick
I Sverige, liksom i de övriga skandinaviska länderna, har kommunforskningen och forskning
kring lokal politik en stark empirisk ställning men istället en svagare teoretisk koppling; till
skillnad mot utvecklingen i främst Storbritannien och USA där det teoretiska intresset präglar
forskningsutvecklingen. Det finns en omfattande forskning om den lokala staten,
kommunerna och deras verksamhet.94 Studier om kommunerna och policyprocessen har
främst genomförts med fokusering på hur den nationella politiken implementeras.95 Det sker
en omfattande policyproduktion på den lokala nivån. Då kommunerna och staten agerar i en
dynamisk process där beslut, impulser och genomförande går i båda riktningarna är det viktigt
att beakta.  I forskning om kommuner eller samhällen kan dock maktanalyser utgöra en del.
Själva maktstudien som sådan kan spåras tillbaka till Aristoteles och Hobbes.96

Maktstudiernas uppkomst brukar dock dateras till 1950-talet. Maktforskningen har främst
koncentrerats kring maktens källor och maktutövningen.

Forskning om maktutövning har bl.a. gått under namnen governability; styrningsforskning
och dagordningsforskning.97 Den senare uppstod under 1970-talet. Den elitistiska skolan inom
dagordningsforskningen karakteriseras av att den problematiserar förhållanden inom och
mellan aktörsgrupper på enbart elitnivå. Den pluralistiska tittar på hur allmänheten,
intressegrupper och massmedias uppfattningar och beteenden påverkar den politiska
dagordningen.98 Den pluralistiska skolan har fokuserat på själva maktutövningen, den öppna
såväl som den dolda. De pluralistiska anhängarna anser att makt bäst studeras i situationer där
makt utövas.99 Makt har använts för att förklara t.ex. fördelning av livets goda och
beslutsprocesserna.  Anledningen till att forskarna har valt att sätta andra namn än maktstudier
på dessa maktperspektiv är troligtvis på grund av att maktbegreppet har känts för stort och
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inte haft den begränsade förmåga som forskarna ansett vara nödvändig. Dessutom är makt ett
begrepp som många har haft förutfattade meningar om och det kan således vara lättare att
”uppfinna” nya begrepp” utan att man blandar in maktbegreppet i det. Problemet är dock att
relationerna mellan alla dessa begrepp blir otydliga och det blir svårt att överblicka den
forskning som har skett.

5.2 Makt - ett oklart begrepp?
Vad är då makt egentligen? Beckman menar att maktdebatten egentligen handlar om revir, om
fördelningen och avgränsningen av inflytande mellan olika aktörer. Han pekar här ut flera
olika dimensioner, som t.ex. den rent territoriella och den institutionella.100 Jag vill också
komma med ett påpekande vad gäller en begreppsdiskussion: Ett begrepp bör ha en
diskriminerande förmåga för att det skall kunna användas akademiskt. I en empirisk studie
bör dessutom den definition som slutgilltigen väljs passa in i det kontext som studien har
gjorts i. Svårigheten med att studera makt är att de aktörer som använder sig av begreppet
tycks syfta på olika saker. Definitioner är här avgörande för hur analytikern ser verkligheten
eller det teoretiska resonemanget. Vad en författare kallar makt är en annans definition på
inflytande. Vem har då rätt? Eller har någon fel? Jag tror att man här får försöka sätta sig in i
litteraturen och skaffa sig en egen uppfattning om vad makt och inflytande egentligen är och
sedan argumentera väl för sina slutsatser. Vissa accepterar de slutsatser man drar och andra
gör det inte. Som student eller forskare kan det visa sig att man t.ex. studerar makt men de
aktörer man studerar betecknar det som inflytande.

Vad jag här vill poängtera är att aktören från sitt perspektiv verkligen anser att det rör sig om
ett inflytande men enligt den definition och den argumentation som presenteras i arbetet,
kanske det visar sig att det inte alls rör sig om inflytande utan istället makt. Denna situationen
komplicerar naturligtvis frågan men det vetenskapliga syftet är trots allt att klarlägga olika
förhållanden, att ifrågasätta dem och slutligen analysera det man har upptäckt och försöka att
presentera det på ett teoretiskt lämpligt sätt. I takt med utvecklingen av de
samhällsvetenskapliga disciplinerna har studiet av makt också förändrats. Maktbegreppet är
ett av de samhällsvetenskapliga begrepp som har fascinerat och trollbundit samhällsvetare i
många år. Det är dessutom ett av de mest centrala, laddade och omdiskuterade begreppen. Det
finns ännu ingen definition av maktbegreppet som har vunnit universell acceptans inom
statsvetenskapen och sociologin.101

En ytterligare anledning till att maktbegreppet fortsätter att fascinera människorna och
kommer att utgöra en bestående källa till debatt inom statsvetenskapen är att utformningen av
politik kan ses som ett maktspel där olika aktörer försöker att vinna röster för sina politiska
åsikter och förslag.102  Lindblom tecknar i sin bok Den politiska beslutsprocessen upp
maktspelets konturer där han ser maktspelet som en samarbetsprocess mellan specialister.
Policyanalysen utgör en del i maktspelet som ofta sker efter ett antal mer eller mindre
outtalade regler.103  Ett av problemen med maktbegreppet är dess avgränsning. Makt kan
studeras ut många olika perspektiv. De perspektiv som främst har intresserat forskarna har
varit källorna till makt och själva maktutövningen. Vad som dock är viktigt att betona är att
den kontext, i vilken makten studeras är av stor betydelse och måste tas hänsyn till i främst de
empiriska studierna av makt.
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5.3 En kritisk granskning av maktdebatten
Makt är ett begrepp med flera olika innebörder. Max Weber valde att definiera makt som en
egenskap, något som även Talcott Parson gjorde. Parsons kritik av den då gällande
maktdebatten inriktades på tre punkter. För det första ansåg Parson att  begreppsdiskussionen
var diffus och oklar. Han efterlyste en klarare bild som också kunde tjäna ett generellt syfte.
För det andra ansåg Parson att relationen mellan tvång och konsensus hade ställts mot
varandra, i ett slags antingen eller scenario. Debatten skulle enligt Parson vinna på att
maktrelationer studerades mer situerade i sitt kontext vilket medförde att både konsensus och
tvångsteorierna skulle kunna användas. Slutligen ansåg Parson att nollsummeproblemet
behövde utvecklas. Makt var enligt Parson inte en statiskt egenskap utan i vissa fall kunde en
extension av makt tas i beaktelse.104

Parson såg makt i en social sfär som en parallell till vad pengar betyder i den ekonomiska
sfären, dvs. som ett medel för att införskaffa något annat.105 Syftet med makt enligt Parson var
nämligen att effektivt mobilisera resurser för kollektivt agerande.106 ”Power is the means of
acquiring control of the factors in effectiveness, it is not in itself one of these factors, any
more than in the economic case money is a factor of production; to suppose it was, the ancient
mercantilist fallacy.”107 Giddens valde att definiera makt som en relation mellan individer och
grupper och han kritiserade Parson för hans syn på makt som en systemegenskap.108 Giddens
menar att Parsons försvar för nollsummespelet antyder att han står bakom synen på makt som
en relation från vilken båda sidor kan vinna. Giddens kritiserar således Parson för att beskriva
makt som en egenskap samtidigt som hans försvar för nollsummespelet skulle indikera att
Parson ändock ser makt som en relation.109

Denna kritik som Giddens framför när det gäller Parsons syn på makt är giltig i hans eget fall.
Samtidigt som han framför argument för att makt skall ses som en relation så säger han även
”To have power is to have political access to valued scarce resources, and thus power itself
becomes a scarce resource.”110 Här förefaller det som om Giddens relaterar till makt som en
egenskap och ej som relation. Det leder till att Giddens själv är svårtolkad ibland. Generellt
sett kan dock Giddens klassificeras som en av de som föredrar att tolka makt som en relation
snarare än en egenskap. Giddens kritiserade också de tidigare försök som gjorts att definiera
makt där maktbegreppet begränsades till tvång (coercion) och styrka (force), vilket medförde
alldeles för stora begränsningar för vidare studier.

Giddens påpekar att makt alltid utövas över någon! ”But what slips away from sight almost
completely in the Parsonian analysis is the very fact that power, even as Parsons defines it, is
always exercised over someone!”111 Lukes har framfört en liknade kritik i  sin artikel Power -
A Radical View där han kritiserar Hanna Arendt och Talcott Parson för deras definition av
makt som en kapacitet/egenskap och inte en relation. Genom att se makt på detta sätt menar
Lukes att den traditionella konfliktuella betydelsen och intresset av makt helt bortfaller,
nämligen att makt är av intresse därför att det utövas över någon.112 Å andra sidan påpekar
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Lukes att maktdefinitioner som innebär att makt utövas över något eller någon kanske är
användbart för att uppnå en teoretisk klarhet men det gagnar inte kopplingen till empirin.

Morriss ser makt som en kapacitet eller en egenskap, något som kan ägas till skillnad från
påverkan/inflytande vilket Morriss påpekar inte kan ägas.113 Morriss är mycket tydlig i sin
kritik av definitionen av makt som en relation. Han anser att många samhällsvetare felaktigt
har valt att bruka begreppet i termer av en relation, vilket lett till många felaktiga slutsatser
om vad makt egentligen är och en hopblandning av makt och inflytande.114 I maktdebatten har
många tyvärr blandat samman makt, dvs. kapaciteten att göra något (power to) med de
händelser som kan beskrivas som en utövning av makt. Att ha makt över någon eller något, är
enligt Morriss för begränsat då det indikerar att makt alltid utövas över någon. Morriss vill
istället lyfta fram makt i den bemärkelsen att man har makt att göra något snarare än att man
har makt över någon. 115

Lennart Lundquist definierar makt som en egenskap. ”Power is an actor’s capacity to shape
his environment”.116 Istället för att relatera makt till inflytande  väljer Lundquist att relatera
det till styrningsbegreppet, vilket han definierar som ”Political steering means actors´
attempts to affect other actors”117. Styrning ses här i termer av en relation. Med tanke på
Morriss tidigare resonemang och definition skulle styrning således kunna ses som en form av
påverkan eller inflytande. Man kan tolka Hinnfors på samma sätt då  han i sin studie jämför
styrning med den handling med vilken aktören utöver makt över någon annan.118

Hinnfors undviker själv att definiera makt utan tycks använda sig av Lundquists definition
och fokuserar istället på själva maktutövandet, i hans termer styrningen. Det närmaste han
kommer en definition av makt är ”Den som förmår att styra genom mänskligt avsiktligt
handlande kommer att inneha makt, dvs. förmåga att genomdriva sin vilja gentemot någon
annan.”, vilket han anger är baserat på Pettersson.119 Det är lustigt att han baserar sin egen
definition av makt på Pettersson när Hinnfors samtidigt kritiserar den syn på makt som
relation som Pettersson förespråkar. Dessutom kritiserar Pettersson själv den definition
Hinnfors refererar till, han ser den som inbegripande ”allt” och förespråkar istället en
relationsansats, vilket vore mer fruktbart.

Maktdebatten startade med Floyd Hunters Atlanta studie på 1950-talet. Där presenterades en
elitistisk syn på makt. En näringslivselit i Atlanta pekades ut som makthavare och
beslutsfattare i den politiska processen.120 Robert A. Dahl och den pluralistiska skolans svar
och kritik mot denna elitistiska syn presenterades i Who Governs?121 där en annan bild av
makt framträdde. Nämligen att flera olika aktörer kan och har möjlighet att utöva makt, inte
enbart aktörer på elitnivå. Pluralisterna kritiserade även elitisternas sätt att identifiera
elitistiska aktörer som ansågs besitta makt och fokuserade istället på de situationer där makt
faktiskt utövas. De första och mest kända kritikerna av pluralisterna122 var Bachrach och
Baratz. Deras huvudkritik grundades på att makt enligt pluralisterna jämställdes med
                                                          
113 Morriss Peter (1987) Power - A Philosophical Analysis, St. Martin's Press, New ´s Press, New York, s.12
114 ibid., s.31-34
115 ibid., s.32
116 Lundquist Lennart (1987) op.cit., s.35f
117 ibid., s.35f
118 Hinnfors Jonas (1995) op.cit., s.27
119 Petersson Olof (red.) (1987) Maktbegreppet, Carlssons Bokförlag, Stockholm, 1987:9f
120 Hunter Floyd (1953) Community Power Structure, University of North Carolina Press, Chapel Hill
121 Dahl. Robert A. (1961) Who Governs?, Yale University Press, New Haven
122 Den pluralistiska skolan studerar hur allmänheten, intressegrupper och massmedias uppfattningar och
beteenden påverkar den politiska dagordningen.
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deltagande i  beslutsfattande och således skulle studier i beslutsfattande kunna upplysa om var
makten fanns.123 Bachrach och Baratz menade att detta endast var ett av maktens ansikten och
att pluralisterna på detta sätt missade maktens andra ansikte, dvs. betydelsen av de aktiviteter
som föregick själva den beslutsfattande fasen i processen.124 ”Of course power is exercised
when A participates in the making of decisions that affect B. But power is also exercised
when A devotes his energies to creating or reinforcing social and political values and
institutional practices that limit the scope of the political process to public consideration of
only those issues which are comparatively innocuous to A.”125

Som exempel på hur pluralisternas syn på makt som deltagande i beslutsfattande tog de Dahl
studie Who Governs? i New Haven126 där deras huvudkritik löd: ”To measure relative
influence solely in terms of the ability to initiate and veto proposals  is to ignore the possible
exercise of influence or power in limiting the scope of initiating.127 Dahl studerade
samhällsmakt genom att undersöka utvalda sakområden och vilka aktörer som deltog i själva
beslutsfattandeprocessen. Dahls studie var ett försök att vidga maktdebatten från den
elitistiska syn på makt och beslutsfattande i den politiska processen som Floyd Hunter128

tidigare hade presenterat i sin studie.

Lukes byggde sedan vidare på Bachrachs och Baratz kritik av Dahl och påpekar i sin kritik av
Who Governs? att Dahl verkar ha utvecklat och uppnått en viss förståelse för makt som inte
ryms inom det generella ramverk som pluralisterna har byggt upp. ”In other words, it
represents an insight which this one-dimensional view of power is unable to exploit.”129

Lukes erkänner samtidigt att Bachrach och Baratz inkluderar ”the non-decisionsmaking
phase” i deras analys men kritiserar dem samtidigt för att de liksom pluralisterna ser
maktutövning som något som sker gällande konflikter.130

I sin tredimensionella syn på makt förespråkar Lukes att analysen måste innehålla en syn på
makt som är mindre bunden till ”behaviourism”, dvs. studiet av ett öppet, faktiskt beteende,
en kritik mot de tidigare maktanalyserna kritiseras också för att vara för individualistiskt
inriktade. Vidare så kritiserar Lukes den tidigare betoningen på faktisk och observerbar
konflikt ”…it is highly unsatisfactory to suppose that power is only exercised in situations of
such conflict. To put the matter sharply, A may exercise power over B by getting him to do
what he does not want to do, but he also exercises power over him by influencing, shaping or
determining his very wants.”131 Slutligen kritiserar Lukes synen på att ”absence of grievances
equals genuine consensus”.132 Även om aktörerna inte uppvisar ett tydligt och öppet missnöje
med situationen innebär det inte automatiskt att konsensus råder. Istället kan man se
situationen som en förhandling där aktörerna i flera steg undersöker vilka olika möjligheter
och svårigheter som de står inför för att lättare kunna finna en lösning som skulle kunna passa
alla parter eller kunna ge en part övertaget.

                                                          
123 Bachrach Peter and Baratz Morton S., ”Two Faces of Power” i Scott John (1994) Power II, op.cit., s.86
124 ibid., s. 87
125 ibid., s.87
126 Dahl Robert A. (1961) op.cit.
127 Bachrach Peter and Baratz Morton S., ”Two Faces of Power” i Scott John (1994) Power II, op.cit.,  s.91
128 Hunter Floyd (1953) op.cit.  
129 Lukes Steven ”Power: A Radical View” i Scott John (1994) Power II op.cit., s.236
130 Bachrach Peter and Baratz Morton S., ”Two Faces of Power” i Scott John (1994) Power II, op.cit., s.239
131 Lukes Steven ”Power: A Radical View” i Scott John (1994) Power II op.cit., s.241
132 ibid., s.242
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Enligt Korpi höll dock Lukes fast vid att makt måste studeras som faktisk maktutövning, dvs.
att makt förklaras enligt en kausal förklaringsmodell.133 Vidare betecknar Korpi Dahls
definition ”central för den pluralistiska traditionen”.134 Dahl definierade makt som att: ”A har
makt över B i den utsträckning han kan få B att göra något som B annars inte skulle göra.”135

Korpi kritiserar pluralisterna därför att de i sina studier av maktutövning har koncentrerat sig
på maktutövning knuten till kontroverser eller öppna konflikter. De förklaringsmodeller som
uppstått är således baserade på ett orsak och verkan samband - A:s handlingar blir orsaken till
vad B gör. Korpi menar här att även den elitistiska ansatsen begränsades till en kausal
förklaringsmodell. Korpis kritik mot en kausal förklaringsmodell är berättigad och han stödjer
sitt resonemang genom att ta in nationalekonomiskt tänkande för att kunna belysa vad han
menar att både pluralister, elitister såväl som efterföljande kritiker har missat.

Hans huvudkritik går ut på att maktanalyserna alltför länge har nedtonat bytets roll i en
maktrelation. Ett byte behöver inte innebära att det är ett nollsummespel utan att de
inblandade aktörerna faktiskt kan vinna på att samarbeta. En kausal förklaringsmodell förmår
inte täcka in allt utan måste kompletteras med en final förklaringsmodell där man fogar in och
tar hänsyn till människans förmåga till strategiskt, målinriktad handlande. Korpi föreslår en
maktresursansats som en begreppslig referensram för att kunna förstå vilken roll makt spelar i
byten, konflikter eller situationer av ojämlikhet.136 Aktörerna ställs här i ett antal
valsituationer, där fördelningen av maktresurser är en nyckelvariabel. Resurser blir således
avgörande.

5.4 Sammanfattning
Makt har studerats av de lärda och vetgiriga i flera århundraden.137 1950-talet brukar dock ses
som det årtionde då studier om makt började utvecklas i ett akademiskt perspektiv. Ett
begrepp bör ses som ett ”abstrakt tankehjälpmedel” som kan nyttjas för att tydliggöra den
information som empiriska studier ger oss. Kapitel fem inleddes med att betona svårigheten i
att finna en generell syn på makt. Istället har två konkurrerande synsätt vuxit fram. Det ena
betonar synen på makt som en relation mellan olika aktörer, Anthony Giddens, Steven Lukes
och Olof Pettersson är exempel på kända statsvetare som förespråkar denna syn. Den andra
synen förespråkas bl.a. av  Max Weber, Peter Morriss och Lennart Lundquist, de förespråkar
synen på makt som en egenskap eller en kapacitet som kan ägas.

Maktdebatten startade under 1950-talet och först presenterades makt ur ett perspektiv där en
fokusering lades på identifikationen av mäktiga aktörsgrupper på elitnivå. Nya studier gjordes
och pluralisterna presenterade makt som studiet av själva maktutövningen och främst
beslutsfattandeprocessen där flera olika aktörer, inte enbart elitgrupper kunde inneha makt.
Flera olika forskare utvecklade senare maktdebatten och presenterade nya insikter. Framför
allt växte insikten om att makt inte enbart innebar den öppna beslutsfattande processen utan
att andra, mer dolda processer kunde även innebära ett utövande av makt. Olika falanger av
maktstudier går idag under benämningen styrningsforskning och dagordningsforskning, vilket
är vad Lennart Lundquist och Jonas Hinnfors har forskat i.

Slutligen betonade Walter Korpi betydelsen av att studera maktutövning i olika slags
situationer, inte enbart de situationer där en kontrovers eller öppen konflikt existerar. Ett sätt
                                                          
133 Korpi Walter ”Maktens isberg” i Pettersson Olof (1987) op.cit., s.90
134 ibid., s.87
135 ibid. s.87
136 ibid., s.90-91
137 Korpi nämner t.ex. Thomas Hobbes och Adam Smiths syn på makt som en kapacitet/egenskap i Korpi Walter
i Pettersson Olof (1987) op.cit., s.92
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att vinna ny insikt är att anamma en maktresursansats där resurser uppmärksammas och
framförallt fördelningen av dessa bland de olika aktörerna. Kapitel sex kommer att fortsätta
utveckla makt och resurser genom att förslå en analysram där resurser används som ett
analysredskap. Referensramen kommer således att avgränsas och en analysram presenteras
istället. Först av allt kommer dock relationen mellan inflytande och makt att undersökas och
argument framföras till varför makt som en egenskap ses som mest ändamålsenlig.
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6 MAKT, PÅVERKAN OCH INFLYTANDE
Syftet med kapitel sex (6) är att tydligare klargöra förhållandet mellan makt och inflytande
och presentera argument till varför makt bör ses som en egenskap. Fortsättningsvis så
presenteras en maktresursansats som en lämplig analysram där faktorerna resurser, tillfälle,
tolerans och förmåga ingår. För att lättare kunna kategorisera resurserna har en
resursklassificering av  statsvetarna Pierre och Montin138 använts och utvecklats för att passa
min studie. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.

6.1 Makt och påverkan
Makt, påverkan och inflytande är inte synonymer med varandra. Det händer dock att de
omnämns på ett sådant sätt att de förefaller vara synonymer. Dennis Mumby verkar t.ex.
likställa makt med rätten att påverka och påverkan sker då aktören agerar på ett sätt han
annars inte skulle ha gjort.139  Påverkan sammankopplas däremot ofta med makt. En synonym
till påverkan är inflytande. I den här uppsatsen så använder jag påverkan och inflytande som
synonymer till varandra. Jag argumenterar vidare för att makt och inflytande (påverkan)  inte
bör ses som varandras synonymer, vilket ibland har skett i maktdebatten. Det finns än idag
inte en universellt accepterad maktdefinition men begreppen tjänar på att man särskiljer dem i
ett teoretiskt såväl som empiriskt sammanhang.

Det problem som uppstod i och med att maktdebatten satte fart på 50- och 60-talet var att
begreppen vidgades till att omfatta så mycket att de till slut urholkades. Utanför den
akademiska världen började man använda sig av makt och inflytande som synonymer och
ibland utan att verkligen förstå varifrån deras ursprungliga betydelse kom.  Detta ledde till att
definitionerna vidgades, ändrades och framför allt skapade en begreppsförvirring. Morriss
argumenterar i sin bok Power - A Philosophical Analysis att man bör gå tillbaka till de
språkliga definitionerna och därefter sätta begreppen i sin rätta kontext.140

Baserat på sammanfattningen av maktdebatten i kapitel fem kan några slutsatser dras.
Forskarna själva förefaller ibland vara oklara över hur de ser maktbegreppet vilket styrker min
åsikt att även om en acceptans uppstår kring en generell maktdefinition så bör den i empiriska
studier anpassas efter sin kontext.141 Däremot skulle maktbegreppet nog vinna på om vissa
generella antaganden kunde göras. De flesta samhällsvetare har dock föredragit att definiera
makt i mer restriktiva termer, som en speciell slags relation mellan objekt, personer och
grupper.

Lukes menade att makt definierad som egenskap förde bort den diskussion som ursprungligen
ledde till maktstudier, nämligen att makt alltid utövas över någon. Min kritik mot Lukes är
riktad mot varför han anser att det är makt som står som det övergripande begreppet för
påverkan - Morriss har här i stället föreslagit att makt bör ses som en egenskap eller en
kapacitet som kan användas för att påverka eller utöva inflytande. Enligt Morriss är då
inflytandebegreppet större än maktbegreppet och det är således inflytande som enligt Morriss
bör studeras och inte makt som Lukes argumenterar för.

                                                          
138 Pierre Jon (red) (1991) op.cit.,s.19-25
139 Se t.ex. Mumby Dennis (1988) Communication and Power in Organizations: Discourse, Ideology and
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väljer att definiera makt och i vilket kontext det sker.
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Genom att se makt som en kapacitet eller en egenskap kan studier om inflytande göras genom
maktstudier. Maktbegreppet kan således begränsas för att dels närmare studeras i sig själv
men även för att öka kunskaperna om inflytandebegreppet. En annan forskare som stödjer
idén om inflytande som ett mer allomfattande begrepp, där makt utgör en del är Martin. ”In
the most general sense power may refer to any kind of influence exercised by objects,
individuals or groups upon each other.”142 Ett annat exempel är Dahls försök att undkomma
problemet gällande relationen/kopplingen mellan makt och inflytande genom att referera till
dem båda som inflytande termer. Inflytande skulle således enligt Dahl vara något större, en
referensram inom vilken en mängd olika termer, som t.ex. makt, tvång, kontroll och auktoritet
ryms.143

Ett stort begrepp som inflytande kan vara svårt att operationalisera. Genom att betrakta
maktbegreppet som en kapacitet eller egenskap kan det begränsas och således användas -
teoretiskt och empiriskt för att nå ny kunskap. Flera forskare tycks, oavsett hur de har valt att
definiera makt således vara överens om att inflytande är ett större begrepp än makt och att
makt kan utgöra en del av inflytandet. Definitionen av makt som en egenskap och
uppdelningen av den i potentiell och faktiskt makt har kritiserats av bl.a. Dennis Wrong.
Wrong ser potentiell makt som ointressant eftersom den inte kan omsättas som faktisk makt
utan att genomgå en lång och besvärlig process.144 Vad han här inte tycks uppmärksamma är
det faktum att potentiell makt ibland kan påverka aktörer och förändra deras beteende utan att
faktisk makt utövas.145

Studiet av maktrelationer mellan olika grupper ses därför av Wrong som mycket viktigare än
identifikationen av mäktiga aktörer.146 Jag anser att Wrong här har dragit en felaktig slutsats.
Makt definierad som egenskap eller kapacitet innebär inte att man enbart definierar mäktiga
individer. Om man ser resurser som källan till makt är kunskap om dessa resurser och hur
man skall nyttja dem mycket viktigare för att dels kunna lägga upp egna strategier för sitt
handlande samt för att kunna förutse hur ens omgivning reagerar. Vid studier av enbart
maktrelationer uppstår en liten risk då det förefaller som att man studerar makt enbart då den
utövas. Om man då vill förhindra eller agera innan makten utövas så har man ingen möjlighet
om man inte tar i beaktande den potentiella makten och enbart fokuserar på den faktiska
makten.

Det är däremot viktigt att man inte enbart fokuserar på identifikationen av mäktiga aktörer
utan också undersöker varför dessa aktörer uppenbarligen besitter makt. Genom att försöka
identifiera resurserna i främst hand och inte enbart aktörerna kan nya insikter förhoppningsvis
uppstå. Makt kan utgöra en del av inflytandet men inflytande kan aldrig utgöra enbart makt.
Enligt Cox & Jacobsen kan makt konverteras till inflytande. De definierar inflytande som ”the
modification of one actor’s behaviour by that of another.”147 Elisabeth Correll bygger vidare
på Cox & Jacobsens resonemang och konstaterar att ”While influence is a relationship
between actors and emerges in the political process, power means capability - the aggregate of
political resources that are available to an actor. Power may be converted into influence, but
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there may also be cases when it is not converted to its full extent or at all.”148 De forskare som
har valt att se makt som en egenskap eller kapacitet pekar på resurser som källan till makt.
Det förefaller således som ett naturligt steg att använda sig av resurser som en del av
analysramen i studiet av makt.

6.2 Maktens källor - en analysram
Att makt kan ses som en egenskap innebär att makt kan användas för att göra något som kan
påverka en annan aktör. Vad är det då exakt som används? Hur kan makt studeras? Ett möjligt
angreppssätt är att i en maktanalys utgå från maktresurser och deras egenskaper. Morriss
menar att ”…one obvious way of studying  power is by cataloguing the actors´ resources”.149

Ett annat är att använda sig av en handlingsansats, vilket pluralisterna har gjort.
Handlingsansatsen innebär att man studerar själva maktutövningen. Maktutövningen sker
öppet och oftast i en konfliktsituation, t.ex. studeras det öppna beslutsfattandet i en viss
sakfråga. Problemet med handlingsansatsen är dock att man förbiser de situationer där makt
utövas utan att det förekommer öppet eller i en konfliktsituation. Då källan till makt kan ses
som de resurser en aktör har till förfogande så borde kunskap om dessa resurser och
skickligheten i att använda dem vara en indikation på makt vilket både Korpi och Morriss för
liknade resonemang om.150

Korpi definierade maktresurser som ”egenskaper (förmågor eller medel) hos en aktör (individ
eller kollektiv) som gör det möjligt för aktören att belöna eller bestraffa andra aktörer”151

Morriss refererar här till ”exchange theories”, som även Korpi har identifierat som ett
komplement till de tidigare maktteorierna.152 Morriss anser däremot att inflytande tycks vara
svårare att operationalisera än makt då ”influence then, is to affect in some hidden, unclear or
unknown way.”153

I den svenska debatten har makt diskuterats, främst genom den stora maktutredningen men
även kopplad till styrningsproblemet. När man har diskuterat governability/ungovernability
har dock maktperspektivet kommit lite i skymundan genom att man använt sig av andra
termer som t.ex. handlingsutrymme och styrning. Denna forskning är mycket nära relaterad
till maktdebatten och skulle därför kunna dra nytta av den forskning som har gjorts på detta
område, likväl som maktforskningen skulle kunna dra fördel av styrningsforskningen.
Framförallt så verkar det som om maktforskningen och den svenska forskningen gjord på
governability/ungovernability154, dagordningsforskningen och forskning på det kommunala
handlingsutrymmet har tagit fasta på resurser som källan till makt och givit forskningen en
möjlighet att utnyttja dessa som analysredskap.

Makten att göra något som kan påverka en annan eller flera andra aktörer kan utövas givet att
den maktsökande aktören är medveten om vilka resurser han/hon är beroende av för att uppnå
sitt mål. Har han/hon sedan tillgång till de resurser som krävs och äger förmågan att utnyttja
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150 ibid. s.142 och  Korpi Walter, op.cit., s. 92
151 ibid. s. 92
152 Morriss Peter (1987) op.cit., s.8
153 ibid., s.11
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dessa vid rätt tillfälle kan han troligtvis påverka den aktören, över vilken han önskar utöva
makt. En annan sak spelar också in och det är att omgivningen måste tillåta att den
maktutövningen sker. Med andra ord resurser, tillfälle, förmåga och tolerans måste
förekomma samtidigt. Dessutom underlättar det hela om vetskapen om vad som spelar in för
att en maktutövning skall kunna ta plats finns hos aktören.155 Detta leder oss vidare till nästa
avsnitt där maktens källor - resurserna - diskuteras.

6.2 Källorna till makt

Power is based on resources, but it is not the same as resources156

Vad är då resurser? Vad innebär det att vara i besittning av resurser? En möjlig tolkning är att
ett innehav av resurser indikerar att aktören har makt.  Innebär det att aktören kan utöva makt?
Och vad har resurser för förhållande till makt? Morriss ser förhållandet som relativt enkelt.
Genom en tankelek där han t.ex. undersöker saldot på sitt bankkonto så slår han snabbt undan
tankarna på att kunna lägga ett framgångsrikt anbud på ICL, eller att Storbritannien
framgångsrikt skulle kunna invadera och besegra USA på militär väg. På ett liknande sätt
menar Morriss att om aktören besitter kunskap om resursernas existens kan han även dra vissa
slutsatser om makt.157 Det räcker dock inte enbart att ha kunskap om resurserna utan
skickligheten i att använda dem är avgörande för utfallet. Korpi konstaterar att de flesta
maktanalyser har gjort en skillnad mellan makt som ett dispositionellt begrepp och mellan
makt i användning, dvs. en maktutövning. Om makt betraktas som en kapacitet eller en
egenskap uppstår frågan vad som är källan till denna kapacitet eller egenskap. Om kunskapen
om egenskapens ursprung eller källan finns borde aktörens möjligheter att kunna skaffa sig
denna egenskap öka. Vidare krävs ytterligare ett par faktorer för att en maktutövning skall
kunna förekomma. Svante Beckman beskriver dessa faktorer som tillfälle, tolerans och
förmåga. Detta resonemang har föranlett mig till att analysera min empiri med
utgångspunkten att om maktens källor, dvs. resurser, kan spåras och identifieras samt att om
tillfälle, tolerans och förmåga förekommer kan en aktör utöva makt för att nå ett visst syfte.

Resurser kan och har beskrivits som grunden för makt.158 Vad utgör då dessa resurser och
finns det flera faktorer av betydelse? En faktor förutom resurser som ofta pekas ut är
kunskapen om att resurserna existerar samt förutsättningar och vetskapen om hur och på
vilket sätt de bör utnyttjas/aktiveras för att utöva makt, dvs. förmågan att nyttja resurserna.
Hädanefter kommer förmåga att användas istället för att beteckna denna faktor. Rent allmänt
har resurser som våldsmedel, egendom och arbetskraft pekats ut. Inom statsvetenskapen har
Bierstedt identifierat tre olika källor till makt, antalet människor som är involverade, den
sociala organisationen och de resurser som står till förfogande.159 Vidare identifierar
Gailbraith tre faktorer som källorna till makt, egendom, organisation och personliga
egenskaper.160 Gamson för ett liknande resonemang. Skillnaden består i att han inte ser en
resurs som faktisk om inte förmågan att nyttja den existerar.161 Den statsvetenskapliga
maktanalysen har även influerats av andra ämnen då makt är ett gränsöverskridande begrepp.
Maktanalyser kopplade till resurser har därför influerats av både organisationsteori och
ekonomisk teori. Ekonomiskt teori har främst inriktat sig på resurserna egendom/förmögenhet
                                                          
155 Beckman Svante ”Sorterad makt” i Olof Pettersson (1987) op.cit., s.146
156 Dowding Keith (1996) Power, Open University Press, Buckingham, s.3
157 Morriss Peter, op.cit., s.138
158 Korpi Walter, op.cit., s.92
159 Bierstedt R. ”An Analysis of Social Power” i John Scott (1994) Power I op.cit., s.1-15
160 Gailbraith John Kenneth (1983) Maktens anatomi, Forum, Karlshamn
161 Gamson William A.” Reputation and Resources in Community Politics”  i John Scott (1994) Power II, s.426
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och kunskap, där egendomen omfattar det fysiska kapitalet, dvs. kontrollen över
produktionsmedlen och pengarna, och det mänskliga kapitalet som utgörs av arbetskraft,
yrkesskicklighet och utbildning.

Maktresurser har definierats som ”egenskaper/förmågor eller medel hos en aktör (individ eller
kollektiv) som gör det möjligt för aktören att belöna eller bestraffa andra aktörer.”162 Dessa
egenskaper eller förmågor är helt avgörande av den kontext som aktörerna befinner sig i och
aktörernas syn på de resurser som finns till förfogande. Morriss menar att en resurs
legitimeras som sådan om den värderas som en resurs av de potentiella mottagaraktörerna. En
icke aktiverad eller okänd resurs (för den maktutövande aktören) behöver inte helt sakna ett
värde utan dess konsekvenser kan vara betydelsefulla utan att ha aktiverats, vilket Korpi har
påpekat.163 Gamson kom i sin New England studie fram till en liknade slutsats som Korpi,
nämligen att ett resurs inte behöver vara aktiverad eller ens existerande för att kunna utgöra en
resurs. I Gamsons fall var det ryktet om aktören som betydelsefull som utgjorde en potentiell
källa till inflytande snarare än ett bevis på att aktören har faktisk makt, dvs. tillgång till
resurser och möjlighet att använda dem.164 Ryktet utgjorde i vissa fall en resurs i sig och var
inte en indikator på att aktören har resurser till sitt förfogande.165 Kunskap som maktresurs har
varit omdiskuterad. Enligt Korpi kan det klassificeras som en del av både det humana
kapitalet och en allmän nyttighet. I det postindustriella samhället har det föreslagits att
specialiserad kunskap kan komma att överta den roll som kapital och egendom tidigare har
haft. Korpi menar att kunskap har egenskaper som beskär dess effektivitet som maktresurs. 166

Att använda sig av en maktresursansats167 för att studera makt innebär att det inte är enbart
själva maktutövningen (dvs. att en handlingsansats används) som står i fokus utan att även
källan till själva maktutövningen studeras. Dessutom menar Korpi att ”Makt i användning
eller maktutövning kan definieras i termer av aktivering av maktresurser i förhållande till
andra aktörer.”168 Genom att skifta fokus från maktutövningen till maktresurserna ges
möjligheten att studera inte enbart öppet beslutsfattande, utan en möjlighet att studera även de
aktiviteter som pågår innan den beslutsfattande fasen samt makt i situationer där en öppen
konflikt eller en konflikt situation överhuvudtaget inte förefaller vara närvarande. I ett
maktresursperspektiv ses inte makt som ett nollsummebegrepp.169 Det vill säga att en aktör
förlorar på det den andra aktören vinner. Istället kan man tolka maktresursperspektivet som en
process där förhandlingar utifrån rationella val och strategiskt agerande utgör en del av
processen. Istället för att se makt som en situation där den ene förlorar och den andre vinner
kan det ses det som en situation där de inblandade aktörerna har gemensamma intressen av att
uppnå en överenskommelse, men att de medel som krävs för att nå överenskommelsen skiljer
sig åt. Således kan det innebära att de inblandade aktörerna kan hamna ett flertal olika
positioner  som kan vara av typen ”win-win”, ”win-loose” ”loose-loose”. Maktresursansatsen
indikerar att aktörerna har mycket att vinna på att undvika en maktutövning som kan resultera
i en öppen konflikt.170

                                                          
162 Korpi Walter, op.cit., s. 92
163 ibid., s.93
164 Gamson William A.  ” Reputation and Resources in Community Politics”  i John Scott (1994) Power II
op.cit., s.426
165 ibid., s.434
166 Korpi Walter, op.cit., s.95-96
167 Se ibid., s.83-117 för en mer detaljerad utläggning om maktresursansatsen.
168 ibid. s.93
169 Korpi Walter, op.cit.,  s.93
170 Korpi Walter, op.cit., s.104
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När maktresurserna och deras egenskaper sätts i fokus för analysen kan man koppla
maktutövningen/handlandet till ett strategiskt tänkande och rationella val. Vad har aktörerna
för målsättningar, uppfattningar och bedömningar av situationen? Vilka målsättningar och
rationella motiv har aktören för valet av olika former av maktresurser ?171 Genom att aktören
rationellt överväger sina möjliga val, kan ett strategiskt handlingssätt byggas upp som på lång
sikt stärker hans/hennes maktresurser.172 Rationellt agerande och strategiskt tänkande kan
också förklara varför en potentiellt stark resurs inte används i en viss situation. Aktören
kanske föredrar att spara den resursen för ett senare tillfälle då den kan behövas. För att kunna
skapa en analysram krävs någon slags klassificering av olika resurstyper. Diskussionen
antyder att resurser kan vara en mängd olika egenskaper och förmågor.  Framförallt ligger
synen på huruvida en egenskap eller förmåga åt en resurs i betraktarens öga. Innan
analysramen ställs upp ämnar jag först jag koppla det redovisade makt och
resursresonemanget till resursberoende och lokal politik.

6.3 Resursberoende och lokal politik
Kommunens självstyrelse och dess omvärldsberoende är två sidor av samma mynt. Om
självstyrelse tolkas som autonomi innebär det att ett beroende av resurser som organisationen
inte kan inskaffa internt är ett externt, dvs. omvärldsberoende. Vilka konsekvenser en tillgång
till resurser eller en brist på resurser en organisation har är avgörande för de val de gör
gällande sin organisation och de uppgifter organisationen är avsedd att ta hand om. Således
kan man uttrycka det som att resurserna är en starkt bidragande del när det gäller kommunens
styrningsmöjligheter, dvs. kommunens förmåga att bringa de politiska besluten till ett faktiskt
utförande. För att genomföra de politiska besluten krävs att aktören bl.a. har resurser till sitt
förfogande och att de besitter förmågan att nyttja dessa resurser för att uppnå det avsedda
syfte. Ett annat sätt att uttrycka det är att säga att vad det handlar om är politikens
styrningsförmåga och omgivningens styrbarhet - för det är i gränsområdet som politiskt och
administrativt beslutsfattande och handlande äger rum.173

Ett område där ytterligare forskning efterfrågas är de offentliga bolagen174. Här tillkommer
inte bara problematiken gällande politiskt och administrativt beslutsfattande utan
implementeringen skall utföras i en s.k. gränsorganisation, där olika faktorer, kulturer och
prioriteringar tillför både potentiella resurser för de inblandade aktörerna men även vissa
restriktioner. Den alltmer komplexa omvärlden leder till ett beroende. Inom organisationsteori
kopplas detta beroende ofta till resurser. På lokal nivå innebär det att kommunens makt
bestäms i hög grad av rättsliga, ekonomiska och politiska villkor som i sin tur erbjuder
kommunen resurser men även restriktioner.175 Resursansatsen finns således både inom den
mer statsvetenskaplig maktteorin men även inom den ekonomiska teorin där den främst har
utvecklats genom olika bytes- och spelteorier.

6.4 Analysredskapen; resurser, tillfälle, tolerans och förmåga
Den engelske statsvetaren Rhodes har klassificerat ett antal olika resurstyper med avseende på
lokal politik. Utifrån denna klassifikation har Pierre och Montin beskrivit följande fyra
resurstyper; legala-hierarkiska, politiska, finansiella samt professionella resurser. De har
använts i deras studie om kommunalt handlingsutrymme. Syftet med denna uppsats är att
studera makten på energi- och avfallsområdet i Linköpings kommun. Den empiriska studien
                                                          
171 Korpi Walter, op.cit., s.104
172 Korpi Walter, op.cit., s.104
173 Se t.ex. Pierre Jon (1991) och (1994) op.cit.
174 SOU 1997:138 Myndighet eller marknad - statsförvaltningens olika verksamhetsformer, Fritzes, Stockholm,
s.129
175 Pettersson Olof (1998) Kommunalpolitik 3:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm  s.244-245
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har genomförts med hjälp av intervjuer. Själva maktutövningen har således inte studerats
direkt utan personerna som har intervjuats har t.ex. beskrivit hur de medverkade till att besluta
i olika frågor och hur de trodde att andra involverade aktörer reagerade på det. Anledningen
till detta är att Tekniska Verken är ett kommunalt bolag. Deras situation som en
gränsöverskridande organisation medför att information om bolaget finns att tillgå men inte
alls i samma utsträckning som de delar av den kommunala organisationen där
offentlighetsprincipen är fullt implementerad. Då den lokala miljöpolitiken är beroende av
Tekniska Verken utgör en maktresursansats en möjlighet att undersöka på vilket sätt som
makt utövas på energi och avfallsområdet i Linköpings kommun och vilka av ”makten
ansikten” 176 som visar sig. Maktresursansatsen ligger dock närmast Lukes syn på makt som
han kallar den tredimensionella synen på makt.177

Pierre och Montins resursklassificering är användbar i denna studie för det ger mig en
möjlighet att skapa en analysram utifrån vilken empirin kan klassificeras. Pierre och Montin
har valt att dela upp resurser i fyra olika klasser; legala-hierarkiska resurser, politiska resurser,
finansiella resurser och professionella resurser. Nedan följer en beskrivning av dessa
resurstyper efter Pierre och Montins resonemang.178 Pierre och Montins resursklassificering
behöver dock utvecklas för min studie och som tidigare nämnts i 6.1  är det inte bara resurser
som är avgörande för en maktutövning utan som Svante Beckman påpekade krävs också att
tillfället ges; att förmågan att nyttja resurserna finns och att maktutövning tolereras från de
övriga aktörerna sida.179 Vad gäller tillfället så kommer jag att kapitel åtta redovisa fyra olika
fall som uppkommit under intervjuerna där maktresurser har aktiverats. Tillfället har uppstått
och en maktutövning har skett, vilket intervjuerna har bekräftat. Vad gäller förmågan att
nyttja resurserna samt huruvida det har tolererats från de övriga aktörernas sida så kommer
det att utgöra den kompletterande delen av analysredskapen. Förmåga och tolerans kommer
således att utgöra den femte punkten i den valda analysramen.

1. De legala-hierarkiska resurserna utgörs primärt av lagar, normer och andra former av
bindande regler som staten utfärdar för den kommunala organisationen och verksamheten.
Det kan vara övergripande lagar som t.ex. kommunallagen eller lagstiftning för enskilda
sektorer. De legala-hierarkiska resurserna är också beroende av de bindande anvisningar som
centrala ämbetsverk, t.ex. Naturvårdsverket utfärdar. Vid en mobilisering av de legala-
hierarkiska resurserna sker ett igångsättande av inflytande och politiskt handlingsutrymme
utöver det som kommunen ges i den formella makt- och kompetensfördelningen mellan stat
och kommun.

2. De politiska resurserna bestäms av de kommunala politiska institutionernas betydelse för
den kommunala verksamheten. Det politiska lägets effekter, dvs. om t.ex. en majoritet eller
två minoriteter med ett mindre parti som ”tungan på vågen” påverkar politiken, är således av
betydelse. Kommunledningens möjligheter att påverka den lokala opinionsbildningen utgör
också en viktig politisk resurs. De lokala politiska institutionernas tillgång och möjlighet att
påverka statsmakterna och statliga myndigheter utgör ytterligare en del av de politiska
resurserna. Sist men inte minst påverkas de politiska resurserna av de lokala politiska
institutionernas legitimitet, dvs. det förtroende de ges inom det lokala politiska systemet.

                                                          
176 Sedan maktdebatten utvecklades på 1950-talet har nya insikter och kunskap om makt kommit att utvecklas
och benämnas som ”maktens olika ansikten”. Det härstammar från Peter Bachrach och Morton S. Baratz artikel
”Two Faces of Power” i American Political Science Review, 1962, vol.56, pp.947-952.
177 Se Lukes Steven ”Power: A Radical View” i Scott John (1994) Power II op.cit., s.240-243
178 Pierre Jon (red) (1991) op.cit.,s.19-25
179 Se avsnitt 6.1, sid.36
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3. Finansiella resurser avser formerna för finansieringen av den kommunala verksamheten
och den styrning som är/kan vara knuten till denna finansiering.  Den kommunala
verksamheten kan vara beroende av en mängd olika finansiella resurser från t.ex. öronmärkta
statsbidrag till avgiftsbaserad verksamhet eller inkomster från kommunala bolag eller andra
kommunala investeringar.

4. Professionella resurser avser kommunens förmåga att mobilisera olika typer av kunskap,
vilka professionella strukturer som finns i kommunen och kommunens beroende av
professionell kunskap i omgivningen. De professionella resurserna är de kunskaper som
behövs för att utveckla kommunens service inom de ”hårda” som såväl de ”mjuka”
verksamheterna. De professionella resurserna har en viktig koppling till de legala-hierarkiska
resurserna då de kan utformas på nationell nivå och således kan bidra till en ökad statlig
styrning av den kommunala verksamhetens innehåll.

5.  Förmåga och tolerans
Vad gäller förmågan att nyttja resurserna så är den beroende av aktörens skicklighet i att välja
rätt slags resurs, eller den rätta slags blandningen av resurser för maktutövningen. Enligt
maktresursansatsen så spelar aktörernas förmåga att göra rationella analyser och strategiska
val in för att bästa möjliga resultat skall kunna uppnås. Förmågan att nyttja resurserna
inkluderar även kunskapen om deras existens och hur man skall kunna förvärva sig en saknad
resurs eller ytterligare resurser. Då synen på resurser ligger i betraktarens öga, så är det viktigt
att kunna föreställa sig de övriga inblandade aktörernas syn på situationen och vilka resurser
de anser är avgörande för fallet i fråga. En potentiell resurs för en aktör kan förbli potentiell
om inte aktören själv inser att deras ´motståndare´ ser denna faktor som en resurs.

Vad gäller tolerans så innebär det att de aktörer som utsätts för en maktutövning också
accepterar denna maktutövning. Toleransen kan förekomma på grund av flera olika orsaker
som kommer att diskuteras närmare i kapitel sju, avsnitt 7.7. I vissa fall kan det t.ex. vara så
att aktörerna inte har något val utan tvingas lyda, t.ex. om riksdagen genomdriver en ny lag.
Det innebär dock inte att de inte har möjlighet att opponera sig även om de tvingas tolerera
den. Det finns fall då politiker har tvingats ändra sina politiska målsättningar eftersom den
föreslagna maktutövningen inte har tolererats av deras omgivning. Jag tänker här t.ex. på den
lokala opposition som bildades mot det föreslagna NCC hotellprojektet vid Stångåns strand
under hösten 1998. Projektet stöddes från början av de lokala politikerna men efter en tids
massmedial uppmärksamhet och negativ respons från medborgarna i Linköping lades
projektet ned på grund av den bristande toleransen och stödet i kommunen.

6.5 Sammanfattning
Begreppen makt och begreppet inflytande är tankekreationer som underlättar för oss som har
ett intresse av att studera, diskutera och inhämta mer kunskap om dessa fenomen. Dessutom
är de nära besläktade. Anledningen till att de har särskilts är för att en bättre förståelse skall
kunna uppnås. Detta kapitel presenterar en syn på makt som en del av inflytande. Makt
definieras som en kapacitet eller en egenskap. Som sådan kan den studeras ur ett rent
maktperspektiv men kunskap om inflytande kan även nås. Resurser har pekats ut av en mängd
olika forskare som en möjlighet att studera makt. Försök att klassificera dem har också gjorts,
varav våldsmedel, egendom och arbetskraft tillhör de vanligast förekommande. Maktresurser
definieras av Walter Korpi som ”egenskaper (förmågor eller medel) hos en aktör (individ eller
kollektiv) som gör det möjligt för aktören att belöna eller bestraffa andra aktörer.”180

                                                          
180 Korpi Walter, op.cit., s. 92
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Makt är ett omtvistat begrepp och ett förslag till en definition är alltid en utmaning. Frågan är
om en definition är nödvändig för min uppsats. Av intresse är snarare hur en definition skulle
kunna se ut baserat på det min studie har kommit fram till. En generell definition av makt kan
dock vara berättigad och underlätta för läsaren. Jag har här valt att använda mig av SNS:s
ekonomiråds förslag till en definition av makt, nämligen makt ”i den grundläggande
betydelsen av rätten och kompetensen att bestämma.”181 Denna definition är passande efter
som den har tre möjliga innebörder. Den indikerar först att makt kan innehas på grund av
rätten att bestämma, t.ex. om det finns en juridisk grund till att aktören har makten att
bestämma.  Därefter kan det ses som om att kompetensen att bestämma ger makt. Sist men
inte minst kan det betyda att en kombination av de båda, en legal rätt samt kompetensen ger
makt.

”Makt är baserad på resurser men det är inte samma sak som resurser.”(egen övers.)182 Enligt
Morriss kan en katalogisering av resurser vara ett sätt att studera makt.  Dock ger inte resurser
i sig automatiskt möjligheten att utöva makt. Genom att sätta maktresurser i fokus för en
analys kan maktutövningen kopplas till strategiskt tänkande och rationella val. Målsättningar
och motiv blir således en del av analysen. Utifrån en maktresursansats så har en analysram
byggts ut. I denna magisteruppsats har en analysram uppställts med hjälp av de svenska
forskarna Jon Pierre, Stig Montin och Svante Beckman. Pierre och Montin har i sin forskning
föreslagit att en resursklassificering uppdelade i legala-hierarkiska, politiska, finansiella och
professionella resurser är användbar vid studiet av lokal politik. Vidare påpekar Beckman att
faktorerna resurser, tillfälle, tolerans och förmåga måste föreligga för att en maktutövning
skall kunna ske. Således kommer en kombination av de faktorer som Montin, Pierre och
Beckman pekat ut att användas för att belysa den empiriska studien jag har gjort.

                                                          
181 Ekonomirådets rapport SNS 2000 Politisk makt med ett oklart ansvar, SNS förlag. Stockholm,s.20
182 Dowding Keith (1996) op.cit., s.3
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7 MILJÖN, MAKTEN, POLITIKERNA OCH TJÄNSTEMÄNNEN
I kapitel sju presenteras huvuddelen av de data som intervjuerna gav. Först presenteras några
tankar kring den valda teorin och tillämpningen av den på empirin. Därefter följer en kort
förklaring av hur jag har valt att presentera empirin. Empirin presenteras i de kategorier som
analysramen i kapitel sex satte upp; legala-hierarkiska resurser, politiska resurser, finansiella
resurser, professionella resurser och till sist tolerans och förmåga. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning.

7.1 Teori och empiri
När det gäller den lokala miljöpolitiken finns det ett flertal olika intressanta aspekter att
studera. Den som jag fann utgjorde den mest intressanta var vem som egentligen bestämmer
vad som bör göras och vad som faktiskt görs på miljöområdet. En del avgränsningar bör dock
göras så skedde även i mitt fall. Således får energi- och avfallsområdet representera
miljöområdet i denna studie. Under den initiala fasen när jag funderade på hur jag skulle
kunna studera den lokala miljöpolitiken, dök Tekniska Verken i Linköping upp på flera olika
sätt. Dels i den information som kommunen publicerar och tillhandahåller för kommunens
medborgare men även när jag kom i kontakt med människor så nämndes Tekniska Verken
som en betydelsefull aktör för miljön i Linköping. Under studiens gång kombinerade jag
litteraturstudier med allmän informationssökning (kommunalt tryck och Internet) och
intervjuer.

Maktlitteraturen utgjorde en lämplig teoretisk referensram och gav mig en möjlighet att hitta
analysredskap som kunde användas vid en analys av de data mina studier och intervjuer hade
gett. De övergripande målsättningarna tycktes i flera fall vara desamma och framför allt
betonade flera av de intervjuade att det i många fall inte förekom rena konflikt situationer där
”hårt sattes mot hårt” och en tydlig polarisering av viljor skedde. Självklart måste jag som
student förhålla mig kritiskt till den information jag samlar in och ifrågasätta huruvida den är
riktig eller inte. Till saken hör att Tekniska Verken genom sin ställning som kommunalt bolag
inte kan jämföras med den kommunala förvaltningen som t.ex. nämnder eller
kommunfullmäktige. En helt annan insyn och sekretess gäller för denna gränsorganisation
även om de formellt omfattas av offentlighetsprincipen.

I och med att Tekniska Verken ursprungligen uppstod som ett privat bolag finns mycket av
den andan kvar inom företaget, vilket också var märkbart i det första skedet av mina
empiriska studier. När jag tog kontakt med företaget ställdes frågan i vilket syfte mina
intervjuer genomfördes. Företaget är väl medvetna om att de är massmedialt påpassade och att
deras verksamhet uppmärksammas av såväl allmänheten som konkurrenter och politiker. Att
därför använda sig av ett maktresursperspektiv där fokuseringen ligger på resurser gav mig
möjligheten att inte enbart söka efter, eller studera det öppna beslutsfattandet och öppna,
tydliga konflikter utan även de aktiviteter som förefaller pågå innan den beslutsfattande fasen
och de situationer där en konflikt inte förefaller vara närvarande eller är dold.

Fanns det då andra möjligheter att studera miljöpolitiken i Linköping? Naturligtvis. Ett sätt
vore att utföra en implementeringsstudie av ett fattat politiskt beslut. En sådan studie skulle
naturligtvis kunna skapa insikt om de möjligheter och problem som själva genomförandefasen
av de politiska besluten innebär. Dock såg jag en större utmaning i och intresse av att försöka
se vad det är som skapar och formar miljöpolitiken i Linköping, varav implementering av
kommunala beslut är en del i kedjan. Som ett kommunalt bolag och del av kommunen är
Tekniska Verken skyldig att genomföra de politiska beslut som tas i kommunfullmäktige. Hur
svarar de då på dessa signaler och beslut? Kan, vill och försöker de utöva makt redan innan
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besluten tas och på så sätt påverka kommunens miljöpolitik? Eller agerar de reaktivt på redan
tagna beslut? Dessa frågor föranledde mig till att dels genomföra min studie men även att
välja den teoretiska referensram och analysram som jag presenterade i kapitel fem och sex.
Syftet med kapitel sju är att presentera de data som jag har fått genom mina intervjuer och
bearbetat med hjälp av analysramen. Mitt syfte är inte att analysera empirin i detta kapitel
utan att i första hand presentera empirin. Själva analysen kommer först i kapitel åtta.

7.2 Disposition
Som diskuterades i kapitel sex finns det en mängd olika faktorer som bör vara närvarande för
att en maktutövning skall kunna ske. Att potentiell eller faktisk makt existerar innebär inte att
den omsätts i handling. För att detta skall ske krävs att förmågan finns, toleransen är
närvarande och tillfälle ges. I kapitel sju kommer inte själva maktutövningen att ligga i fokus
utan här har syftet varit att försöka presentera resurserna i sig. Själva tillfället, dvs. att
maktutövningen har tagit plats kommer att presenteras och diskuteras i kapitel åtta. Vad jag
här vill tillägga är att flera tillfällen att utöva makt kan och borde rimligtvis ha funnits även
om jag här i min studie bara redovisar ett fåtal exempel. Att jag har valt dessa exempel beror
naturligtvis på att jag blivit uppmärksammad på dem genom mina intervjuer. De övriga
tillfällen som kan ha funnits eller förekommit minskar således inte i betydelse men i denna
studie har jag inte haft tillfälle att upptäcka dem. Det är inte heller säkert att de personer som
jag intervjuade är medvetna om att de övriga aktörerna har valt att inte utöva den potentiella
eller faktiska makt som de besitter. Det kan också vara så att de medvetet innehåller den här
informationen av strategiska orsaker för att inte minska sina möjligheter att kunna använda sig
av dessa resurser i framtiden.

I resterande avsnitt klassificeras därför empirin med hjälp av de fem faktorer som utgör
uppsatsens analysredskap; legala-hierarkiska resurser, politiska resurser, finansiella resurser,
professionella resurser och förmåga och tolerans. Utifrån det material som intervjuerna gav
fanns ett antal resurser. Jag har försökt att redovisa exempel på de resurser som framkom
under intervjuerna. Jag gör dock inga anspråk på att redovisa alla resurser som kan tänkas
förekomma utan de som av de intervjuade anses eller tolkats av mig som resurser. Sist men
inte minst skulle jag vilja tillägga att avsnitt 7.7, där jag diskuterar tolerans och förmåga är ett
mer teoretisk avsnitt än de tidigare fyra avsnitten 7.3-7.6. Anledning till att det är mer
teoretiskt än de övriga beror på svårigheten att rent empiriskt finna data som på ett direkt sätt
diskuterar denna faktor. I flera fall är de inblandade aktörerna kanske inte är medvetna om att
de tolererar en maktutövning utan det är något som jag som utomstående part väljer att
beteckna situationen som utifrån den informationen de förser mig med. Det kan också vara så
att de inte vill medge att denna tolerans finns för det kan försvåra, förhindra eller ytterligare
komplicera en känslig process där oskrivna regler tycks utgöra en stor del av
förhandlingskulturen. Således diskuteras tolerans och förmåga utifrån de exempel som
presenteras i avsnitt 7.3-7.6. Med undantag från avsnitt 7.7 kommer resterande avsnitt i detta
kapitel att presentera empirin med hjälp av analysramen som uppställdes i kapitel sex.

7.3 Legala-hierarkiska resurser
I intervjuerna framkommer ett flertal olika faktorer som jag har valt att klassificera som
legala-hierarkiska resurser. De legala-hierarkiska resurserna består främst utav en mängd
olika lagar, förordningar, normer och regler som staten har utfärdat. De intervjuade nämner
bl.a. miljöbalkens lagar och förordningar, kommunallagen (KL), aktiebolagslagen (ABL)
samt internationell och europeisk lagstiftning. Miljöbalken utgör en förutsättning för Tekniska
Verkens arbete. Tjänstemännen måste följa vissa lagar och förordningar. Dessa lagar och
förordningar utgör dessutom en resurs för tjänstemännen i deras förhållande till politikerna
genom att de utgör utgångspunkten i arbetet.
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Tekniska Verkens miljöarbete baseras på de lagliga kraven men målsättningen är enligt flera
av de intervjuade att klara dessa med spets, vilket de ofta lyckas med. Ett exempel som tas
upp är deras kvävedioxidutsläpp där gasturbinen i Gärstadverket har Sveriges lägsta
utsläpp.183 En viktig del i den svenska lagstiftningen som är av betydelse för Tekniska Verken
och kommunen utgörs av kommunallagen och aktiebolagslagen. En politiker påpekade att
motsättningarna mellan ABL och KL medför att diskussioner uppkommer om hur dessa
motsättningar påverkar verksamheten.184 En annan politiker ansåg att för god kunskap om
ABL kunde utgöra en fara eftersom den politiska viljan undertrycks och det politiska
uppdraget blir kringskuret på grund av bolagslagen. Han säger:

Samtidigt är det farligt att lära sig för mycket, för i Tekniska Verkens styrelse,
precis som i riksdagen så har man en mycket gedigen och effektiv inskolning.
Man sätter helt enkelt de nya ledamöterna på skolbänken och talar om för dem
vilken roll de skall ha. Vad dom skall göra och hur dom skall göra det. Vilka
skyldigheter dom har gentemot bolagsordningen….Dom politiska
partiprogrammen sköter man i resten av kommunen men bolaget följer
bolagsordningen, resten av kommunen följer våra måldokument, våra politiska
partiprogram som då skrivs om till måldokument efter förhandlingar.185

Från tjänstemännens sida påtalas det att Tekniska Verkens skyldighet som aktiebolag är att ta
ansvar för att resultaten är goda, även ur företagsekonomisk synpunkt, dvs. att de genererar en
vinst för bolaget. ABL tycks således enligt intervjuerna utgöra en resurs främst för
tjänstemännen då de använder sig av den för att rättfärdiga en ekonomisk vinst.186

…alla är ytterst medvetna om att det här är ett bolag och att det skall drivas som
ett bolag och att det är då lönsamhetsprincipen som gäller, så en miljösatsning får
förmodligen i deras medvetande (Tekniska Verkens anställda)  inte kosta vad som
helst.187

Det faktum att Tekniska Verken är ett bolag uppfattas som en fördel av alla de intervjuade då
aktiebolaget upplevs ha större frihet i jämförelse med en förvaltning där beslut måste gå
igenom den politiska processen. Vad gäller KL så ses snarare den som en restriktion än en
resurs av en tjänsteman, då bolaget måste drivas enligt självkostnads-, lokaliserings-, och
jämställdhetsprincipen. Förutsättningarna för att driva ett kommunalt bolag blir således
annorlunda jämfört med ett privat bolag.188 Kommunallagen kan utgöra en potentiell resurs
för kommunen genom att politikerna kan finna lagligt stöd för vissa politiska mål.
Självkostnadsprincipen stödjer t.ex. Linköpings kommuns önskan att kunna påverka priset på
varor och tjänster så att dessa är till fördel för Linköpingsborna.

Avregleringen av elmarknaden förändrade dock situationen vad gäller vissa delar av
energiverksamheten i Tekniska Verken. Omorganisationer av Tekniska Verken och skapandet
av det nya dotterbolaget Östkraft är exempel på detta. Avregleringen på elmarknaden ledde
till stora förändringar inom bolaget och medförde bl.a. ett ökat marknadstänkande. För
tjänstemännen innebar det stora möjligheter att öka de marknadsanpassade inslagen i bolaget.
                                                          
183 Intervju politiker 981204
184 Intervju politiker 981203
185 Intervju politiker 981120
186 Intervju tjänsteman 981126
187 Intervju politiker 981119
188 Intervju tjänsteman 981211
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Omorganisationen av bolaget under 90-talet syftade till att få de anställda att se bolagets
frågeställningar från kundens sida istället för ur leverantörens perspektiv, dvs. ett mer
marknadsanpassat tänkande snarare än ett offentligt förvaltningstänkande.189

När det vad gäller de legala-hierarkiska resurserna så kan det konstateras att kommunallagen
främst utgör en resurs för politikerna och ABL används av tjänstemännen som en resurs.
Tjänstemännen använder sig av ABL genom att betona det ansvar styrelse, ledning och
anställda har gentemot bolaget och att bolaget faktiskt är vinstdrivande. Vad som inte bör
glömmas är att den största  legala-hierarkiska resursen för politikerna faktiskt är det faktum
att de äger Tekniska Verken, vilket också kan ses som en politisk resurs. Politikerna som sitter
i Tekniska Verkens styrelse är medvetna om detta och en politiker utrycker det som om att ”vi
har väldigt mycket på fötterna i och med att vi är ägare.” Tjänstemännen är medvetna om att
ägarskapet också innebär att ägaren kan utnyttja detta faktum om de vill driva en viss linje.
”Ja, dom (kommunen) kan pusha. Dom äger ju företaget…vi måste ju ändå rätta oss efter vad
den politiska viljan är.” 190

7.4 Politiska resurser
De politiska resurserna bestäms av de kommunala politiska institutionernas betydelse för den
kommunala verksamheten. Den kommunala verksamheten som studerades i denna uppsats var
Tekniska Verkens energi- och avfallsverksamhet. I studien intervjuades representanter från
två av de politiska institutionerna, kommunens tekniska nämnd och Tekniska Verkens
styrelse. I intervjuerna nämndes följande lokala politiska institutioner; kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige, tekniska nämnden och Tekniska Verkens styrelse. De institutioner som
har störst möjligheter att påverka är enligt de intervjuade främst Tekniska Verkens styrelse,
därefter ägaren, kommunen, via ägardirektiven men även delvis genom de kommunala
politiska besluten. I dessa fall är institutionerna starkt beroende av de ansvariga politikernas
och tjänstemännens förmåga att övertyga styrelsen och sedan styrelsens förmåga att förankra
den politiska viljan hos Tekniska Verkens ledning.

Kommunen innehar olika roller i förhållande till Tekniska Verken, dels som ägare men även
som beställare. I praktiken sköts dessa olika roller av kommunens olika politiska institutioner.
En tjänsteman säger

Man håller isär rollerna även där på ett vettigt sätt idag så det jag ser inga större
problem i och samtidigt tycker jag då, och det ligger väl delvis i att vi har varit
bolag i så lång tid och att man förhoppningsvis har upplevt att det har fungerat
hyggligt här, vi får ha det läge som ett aktiebolag bör ha relativt sin ägare, att
agera. Den formella påverkan är egentligen i en bolagsordning. I stämmor, i beslut
och ägardirektiv och inte i en mer eller mindre löpande påverkan i verksamheten,
för då skall man inte ha det i bolagsform.191

Huruvida kommunen verkligen kan styra råder det delade meningar om. En politiker menade
att:  ”Kommunen har 100% påverkan på arbetet, på deras arbete. Visst har dom tjänstemän
och sånt med sig och vill jobba i det här men ägaren styr.”192

                                                          
189 Intervju tjänstemän 981204, 981211, 981215
190 Intervju tjänsteman 981109
191 Intervju politiker 981215
192 Intervju politiker 1 981120
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En annan politiker påpekade att:

I praktiken har det visat sig då att för att driva igenom en ändring så är yttersta
medlet att vi genom vårt ägarinflytande i kommunstyrelsen beslutar genom
ombudsmannadirektiv att avsätta styrelsen och tillsätta en ny styrelse som avsätter
VD och tillsätter en ny VD för att han skall göra som vi säger. Men det är så
drastiskt att ingen ställer upp på det.193

I och med att kommunen äger Tekniska Verken har de möjligheten att genom bolagsstämman
överlämna ägardirektiv till bolaget.

Men så har man ju hela tiden ägardirektiven och dom har ju varit tydliga.
Vart man skall gå. Det är ju det vi har som styrelse att rätta oss efter. Och
dom har ju blivit tydligare genom åren så att säga.194

En annan politisk institution som är av betydelse är kommunfullmäktige som formellt
tillsätter styrelsen.  Mandatfördelningen i kommunfullmäktige är också avgörande för vilka
partier som representeras i Tekniska Verkens styrelse. Vilka politiker som väljs in i styrelsen
beror dock på partierna. Det är politiska meriter som är avgörande, även om det under
intervjuerna betonas att erfarenheter och insikt i den privata sektorn är mycket viktiga.

Ett exempel på hur det politiska läget i kommunfullmäktige kan påverka miljöpolitiken på
energiområdet är uppförandet av Elvina, Tekniska Verkens vindkraftverk. En tjänsteman
tolkade tillkomsten av Elvina som ett resultat av miljöpartiets vågmästarställning i Linköpings
kommunfullmäktige. Liknande funderingar fanns bland tjänstemännen efter valet 1998 när
förhandlingarna mellan (s), (c ), (mp) och (v) fördes.

Jag vet att förra gången miljöpartiet kom i vågmästarställning så genomdrevs
Elvina, våran vindsnurra då och nu sitter miljöpartiet åter igen där och kanske kan
genomdriva en vindsnurra till. Det finns såna funderingar här att vi kanske får en
till. Men vi vet inte.195

Politiska beslut och visioner från regering och Riksdag som vinner genomslag på den
kommunala nivån utgör en politisk resurs. Om den nationella politiska mandatfördelningen
liknar den kommunala mandatfördelningen kan de lokala politiska institutionerna få en
starkare förhandlingsposition gentemot andra aktörer. Ett exempel på detta är det nationella
beslut som togs om kärnkraftsavvecklingen. En av följdkonsekvenserna av detta beslut är det
statliga stödet för en satsningen på en övergång från elvärme till fjärrvärme. I Linköpings
kommun har detta varit av betydelse för den lokala politiken.
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194 Intervju politiker 981127
195 Intervju tjänsteman 981109
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Den politiska inställningen är en spegel av sviterna efter folkomröstningen. Det
finns vissa partier som har som ideologi att vi skall ha kärnkraft. Dom vet inte vad
vi skall ha den till. Jo, producera energi. Dom har låst det till att man skall ha
kärnkraft. Så direkt när man har en koppling till kärnkraft har man en automatisk
delning utav partierna där (s) är kluvna inbördes. Men just i Linköping lutar (s)
mot kretsloppstänkandet. Dom vill bli ett miljöparti också.196

Det faktum att fjärrvärmefrågan har sitt ursprung i kärnkraftsfrågan har enligt en politiker
inneburit att fjärrvärmefrågan blivit mer politiserad och kontroversiell än nödvändigt. Det
motstånd som finns mot energibesparande åtgärder i den kommunala miljöpolitiken kan enligt
samme politiker  spåras tillbaka till kärnkraftsdebatten. 197

När det gäller styrelsen påpekar en styrelseledamot att det är hennes skyldighet att hitta
motargument, följa forskning och skaffa kunskaper på annat håll för att kunna kritiskt granska
och värdera de diskussioner som politiker och tjänstemän har i Tekniska Verken. Det är
viktigt att inte acceptera alla förslag och argument på grund av att man inte besitter samma
yrkeskunskap som tjänstemännen gör.198 Styrelsens förhållande till kommunens övriga
politiska institutioner beskrivs som öppen. Kritik riktas ibland mot styrelseledamöterna från
andra politiker för att de ser mer till bolagets bästa än politiska visioner. Styrelseledamöterna
själva instämmer i att det kan ligga en viss sanning i detta påstående då ”…mandaten är trots
allt väldigt fria för Tekniska Verkens styrelse och ganska fria för tjänstemännen.”199 Samme
styrelseledamot menade att mycket av styrelsearbetet innebar att man arbetade på ett mer
pragmatiskt sätt där det gäller att se till att få bästa möjliga resultat för pengarna och det är
därför som andra politiker ibland kallar styrelseledamöterna för ”bolagspartiet”.200

För politikerna kan även den politiska viljeriktningen på nationell nivå utgöra en resurs. Det
faktum att miljö har tagits upp på den politiska dagordningen utgör förutsättningen för det
politiska arbetet. I och med att miljöfrågorna har blivit intressantare så har också de formella
kraven skärpts kontinuerligt. Som exempel berättar en av de intervjuade tjänstemännen om de
EU-direktiv som kommer vart femte år och höjer emissionsgränserna för utsläpp. Den
växelverkan som idag existerar mellan nationell och europeisk lagstiftning har fått en oerhörd
betydelse för verksamheterna under 1990-talet. Den avfallsdebatt och det intresse för
förbränning som behandlingsmetod som rådde inom EU utgjorde en resurs för tjänstemännen
när de påbörjade sitt lokala arbete.201

De kommunala besluten utgör en politisk resurs. För att denna resurs skall kunna användas av
politikerna krävs en lyckad implementering av de politiska besluten. I Tekniska Verkens fall
utgör bolagets styrelse den viktigaste politiska institutionen. Styrelsen utgörs av politiker. De
är tillsatta på politiska meriter och representerar de olika politiska partierna i
kommunfullmäktige. Det är av yttersta vikt att kontakterna och kommunikationen mellan
politikerna i styrelsen och politikerna i stadshuset och kommunfullmäktige fungerar för att de
politiska besluten skall kunna genomföras. Det kommunala Agenda 21 arbetet har utmynnat i
en lokal handlingsplan där flera olika kommunala mål är uppsatta. Dessa mål omfattar flera
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olika sektorer och  tre olika aktörsgrupper.202 I och med att den lokala Agenda 21
handlingsplanen främst utgör ett visionärt dokument med ett visst antal mål så utgör det i
dagsläget främst en potentiell resurs. Dess implementering och förankring bland de tre
aktörsgrupperna är avgörande för hur framgångsrik handlingsplanen kommer att bli. Om
handlingsplanen förankras väl hos både politiker och tjänstemän så kommer den att utgöra en
viktig politisk resurs.

7.5 Finansiella resurser
Vad gäller de finansiella resurserna så utgör det faktum att Tekniska Verken går med vinst en
resurs för den kommunala kassan. Den vinst som bolaget genererar är behövd i den
kommunala ekonomin, vilket också kan ses i ägardirektiven där kommunen under 90-talet har
klarlagt att de vill ha en större utdelning av företaget. Tekniska Verken finansierar genom sin
vinst sin egen verksamhet såväl som en del av den kommunala verksamheten. ”…om man
inte levererade in sin vinst till kommunkassan så skulle vi vara tvungna att höja
kommunalskatten lika mycket för att göra samma sak.”203 Avkastningskraven ställda på
Tekniska Verken blev tydligare under 1990-talet vilket en tjänsteman tolkade som positivt
eftersom det innebar klarare riktlinjer från ägaren. ”Hellre klara direktiv och klara
avkastningskrav, även i ekonomiska termer och jobba mot dom målen än att ha en luddig och
oklar bild.”204 Orsakerna till denna förändring tolkade tjänstemannen som en strävan efter att
få en klarare hantering som ägare gentemot bolaget men även att den kommunala ekonomin
krävt en mer direkt avkastning till kommunen från tidigare gjorda investeringar.205

De statliga avgifter och miljöskatter som läggs på t.ex. kväveoxidutsläpp utgör i sig en
finansiell resurs för Tekniska Verken. En minskning av kväveoxidutsläppen  stimulerar till
ytterligare arbete eftersom det kan mätas konkret i pengar. Det faktum att Gärstadverket har
Sveriges lägsta utsläpp av kväveoxid ses också som resultatet av effektivt och professionellt
arbete som är ytterligare stimulans för tjänstemännen. Tekniska Verken inte är en
bidragsberoende organisation utan deras verksamhet är helt avgiftsbaserad vilket är en
finansiell resurs då de inte är beroende av kommunens ekonomiska resurser för sin egen
löpande verksamhet.

7.6 Professionella resurser
Inom miljösektorn har experter och professionella aktörer varit ledande för den utveckling
som har skett fram till 1980-talet. I och med det ökade miljöintresset och politiseringen har
professionella resurser kommit att spela en betydande roll. Det är inte möjligt att kategorisera
alla olika sorters typer av professionell kunskap som de intervjuade besitter i denna studie.
Dels av den orsaken att de kanske inte använder sig av all den kunskap de besitter i sin
professionella relation till Tekniska Verken, inte heller beskrev de intervjuade sin sakkunskap
i detalj under intervjuerna, utan snarare påpekade de fördelar som deras sakkunskap kunde
medföra, eller de nackdelar en avsaknad av sakkunskap på ett visst område kunde medföra.
Under intervjuerna berättade de även om vad de tyckte om t.ex. miljön, Agenda 21 och deras
arbete. Ur detta material har jag kunnat dra vissa slutsatser och se fakta som tyder på att det är
en professionell resurs.

En avsaknad av en professionell resurs tas endast upp om det i intervjuerna har påtalats vad
som kan göras för att avhjälpa denna brist. Tekniska Verkens miljöärenden har blivit mer och
                                                          
202 De olika aktörsgrupperna är Linköpings kommun, Näringslivet i Linköpings kommun, Allmänheten i
Linköpings kommun
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mer komplicerade och en tjänsteman refererar till den lagliga sakexpertis som Tekniska
Verken behöver hjälp med då de delvis saknar denna kompetens inom organisationen.206 En
annan tjänsteman berättar om det arbete som köps in när det gäller informationsinsatser och
marknadsföring. Konsulter används där som ”bollplank” för att komplettera den egna
organisationens kunskap.207 I det politiska arbetet krävs ibland att konsulter kallas in för att
förbereda och utarbeta förslag till den slags service eller produkt som kommunen behöver.
Det refererades av en politiker som att ”kunskap köptes in på stan”.208

Frågan om huruvida de professionella resurserna kan mobiliseras och i vilken utsträckning är
delvis beroende av individerna som utgör organisationen. De anställdas eller politikernas
lojalitet kan här utgöra en avsevärd skillnad mellan en lyckad och en mindre lyckad
mobilisering av de professionella resurserna. Lyckad mobilisering av de interna professionella
resurserna inom Tekniska Verken är beroende av de anställdas identifiering med företaget, om
deras arbetssituation är tillfredsställande samt deras lojalitet till företaget och dess
värderingar.

Intervjuerna ger en bild av Tekniska Verken som ett bolag med en stark företagskultur. De
intervjuade är mycket stolta över bolaget och dess framgångar och beskriver det som ett
”duktigt bolag”. Duktighetsandan kan härstamma från den ingenjörsanda som har funnits i
bolaget sedan dess tillkomst och Tekniska Verkens ursprung som ett privat företag.209 En
annan av de intervjuade menade att det är en tradition i bolaget att vara duktig. ”Sen är det
Tekniska Verkens anda sådan att dom vill vara duktiga. Det är den här duktighets-, det finns
en anda inom Tekniska Verken där man jobbar åt samma håll att vara effektiva, att vara
duktiga…”210

Ett sätt för bolaget att odla en företagskultur och särskilja sig från den kommunala
förvaltningen är deras identifikation sig med den privata sektorn. En anställd ser
entreprenörsandan som betecknande för bolaget och dess framgångar.211 Bolaget vill visa
framfötterna och ”ligga i framkant”. Som exempel nämns t.ex. batterisamlarkampanjen som
Tekniska Verken startade 1985, vilket var ett lokalt initiativ och ganska ovanligt på 80-talet.
Tekniska Verken var bland de första att medvetet samla in batterier 212 ”Att kunna fånga dom
här frågorna. Ett medvetet arbete, framriktat. Att alltid vilja ligga först om man säger så. Den
viljan och det medvetna.”213

Denna identifikation kan delvis vara en kvarleva från den tid då bolaget var privatägt.

Det känns inte som om vi är kommunala på något sätt utan det känns som om det
skulle vara ett privat bolag. Det är prestation som gäller, vi är affärsdrivande och
det skall vara en vinst. Jag kan inte känna att vi är kommunala.214

Lojaliteten märks när frågan om utförsäljning av bolaget kom upp. Lojaliteten mot bolaget
märks inte bara bland tjänstemännen utan även politikerna uppvisar en stark lojalitet gentemot
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Tekniska Verken. En politiker talade om den delaktighet hon kände som engagerad politiker
och pekade på att hon var ”oerhört mån om bolaget när man sitter som styrelseledamot.”215

De intervjuade är alla stolta och nöjda över bolaget. Representanterna från ledningen, bolaget
och styrelsen upplever att Tekniska Verken har ett förtroende från kunderna och sin ägare att
utveckla och leda verksamheten lika framgångsrikt och ”duktigt” i framtiden som de hittills
varit har lyckats med.216 En tjänsteman talar om ett ”grundmurat förtroende”217 och ser detta
grundmurade förtroende samt att företaget besitter kunskap och kompetens att utnyttja
kunskapen, som orsaken till att tjänstemännen ges möjligheter att påverka vissa beslut. 218

Här är man stolt, precis som jag är då som Linköpingsbo är mycket stolt över
Tekniska Verken, så märker man att vår personal därnere är oerhört stolt över att
få vara på Tekniska Verken och att man ligger långt fram. Man har ett anseende så
att säga utanför Linköping.219

En annan tjänsteman sade:

Därför att jag upplever att vi har ett ganska bra grundförtroende lokalt men även
då i miljö Sverige. Om vi då agerar i en fråga som verkar överraskande, som kan
till synes ytligt sätt va fel, till synes ge bad-will, så kanske Naturvårdsverket och
andra, t.ex. vilket företag som helst inom energi och avfallsområdet, som råkar ha
en skandal eller så, eftersom vi då ända har, som jag upplever det, en bild av att
göra sånt som är bra för miljön, vara effektiva och framåt så reflekterar man så att
säga en gång till över vad man gör, över vad som syns utåt. Och för att den där
reflektionen skall uppstå så måste vi uppfattas som seriösa på det här området och
det gör vi nog, tror jag.220

Flera intervjuade påtalar att bolaget hittills har haft den frihet som de behövt för att kunna
utveckla sin verksamhet. En intervjuad säger vad gäller den frihet som bolaget har upplevt sig
ha att

Nej, friheten kan naturligtvis svänga fram och tillbaka, det vet man inte beroende
på person och inställning i olika organ och så vidare. Men den inställning jag har
så upplever jag inga problem där. Men det är klart att det vill jag gärna säga att det
kräver naturligtvis att det finns en stark ledning i bolaget för att hävda sin syn på
verksamheten.221

En stark ledning är ytterligare en professionell resurs som pekas ut. De intervjuade berättar
om en väl fungerande organisation där ledarskap existerar på flera nivåer och tack vare detta
ledarskap lyfts personalen och stimuleras att vidareutvecklas.
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Ja du måste ha en bra och fungerande ledning med en bra personkemi för att det
skall fungera bra…Att hitta en struktur och det tror jag finns i Tekniska Verken,
där du lyfts även som mellanchef.222

Att Tekniska Verken själv kan mobilisera sin professionella kunskap kan bl.a. ses genom
deras val att använda sin sakkunskap genom att positionera sig när det gäller
avfallsförbränning.

….vi påverkar ju genom vårt agerande, vad vi gör med vår verksamhet därför att
den är uppmärksammad medialt. Vi kanske då gör åtgärder och tvingas uttala oss
om varför vi gör den ena eller den andra åtgärden och detta vållar diskussion då
kanske. Men genom då vår åtgärd och våra frivilliga eller påtvingade uttalanden
markerar vi en färdriktningen på nåt sätt i samhället, i en sån här miljöfråga.223

Ännu en professionell resurs för Tekniska Verkens tjänstemän är de branschorgan de är
anslutna till. Där finns en samlad information och kunskap tillgänglig och samarbete sker
gällande t.ex. större informationsinsatser om energi- och avfallssektorerna och övrig
opinionsbildning. En samlad branschremissbehandling är också en del av deras verksamhet.
De flesta kontakterna med branschorganen sker mellan tjänstemän och politikerna deltar inte i
samma utsträckning. Expertkunskap ger här tjänstemännen möjligheten att påverka genom att
presentera fakta om verksamheterna ur deras synvinkel.

Lagstiftarna har ett behov av att veta förutsättningarna för verksamheterna som
bedrivs innan man fattar beslut som skall gälla, det är självklart. Det inser ju i
stort sett alla politiker och myndigheter att det här är egentligen en ganska klok
form av samverkan för att hitta rätt.224

7.7 Förmåga och tolerans
Om makt ses som grundad på resurser så krävs det mer än tillgången till dessa resurser för att
de skall kunna aktiveras i syfte att uppnå det önskade målet. Det är avgörande för aktören att
ha kunskap om vilka medel han behöver för att nå sitt mål och hur han skall gå tillväga. Med
andra ord måste han besitta förmågan att nyttja de resurser som finns till hans förfogande.
Denna faktor, förmågan att kunna nyttja resurserna är kanske den svåraste faktorn att
undersöka empiriskt sett, men den tillhör också en av de mest intressanta faktorerna därför att
den bidrager med information om aktören faktiskt har insett sina möjligheter att utöva makt.
Hur studeras då faktorn förmåga? Det är en besvärligt uppgift men det finns här flera
möjligheter. En vore att likställa förmåga med det faktum att själva maktutövningen faktiskt
har tagit plats. Om en maktutövning har skett borde förmågan att nyttja resurserna varit
närvarande. Således skulle förmåga kunna studeras genom t.ex. en kvantitativ studie av
kommunala beslut.

Om en aktör är dominerande i flera beslut kan det tolkas som att den maktutövande aktören är
medveten om sin förmåga att kunna utöva makt. Det behöver inte innebära att övriga aktörer
inte besitter kunskapen om möjliga resurser, eller att de inte har några egna resurser men den
aktör som dominerade eller tog beslutet var den som hade flest resurser vid tillfället och
förmågan att nyttja dem till sin fördel. Nackdelen med att studera makt och förmågan att
nyttja resurserna genom en studie av beslutsfattande är att ett utövande av makt behöver inte
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alltid resultera i ett synligt beslut för den som studerar fallet vilket t.ex. Bachrach och Baratz
framförde i sin kritik av pluralisternas studier av maktutövning. Det faktiska beslutsfattandet
är inte den enda möjliga maktutövningen utan t.ex. sättandet av dagordningen kan också vara
ett utövande av makt vilket en av de intervjuade politikerna också påpekade.225

Miljöpolitiken i Linköping är starkt relaterad till utförandedelen. Eftersom kommunen har ett
kommunalt bolag som utförare av de tjänster som beställs på energi- och avfallsområdena
innebär det att dokumentation gällande bolagets beslut inte är lika lättillgängliga som
kommunala handlingar från t.ex. kommunfullmäktige eller kommunnämnder. Den metod som
jag valde för att finna information var en kvalitativ intervjustudie, där jag försökte få fram
relevanta data för att senare bearbeta dem. Intervjuerna gav mig möjligheten att insamla
information som kunde ge en indikation eller en bekräftelse på om aktörerna har kunskapen
om potentiella och faktiska resurser men de gav mig även data som jag hade möjligheten att
utifrån min position som observatör kunna se om jag tolkade som att förmågan att nyttja
resurserna fanns även om det inte uttalades direkt.

Vad jag har valt att kalla förmåga beskrivs i intervjuerna som kompetens. Kompetens beskrivs
i intervjuerna som kunskap om den egna verksamheten, de målsättningar och medel som står
till aktörens förfogande, hur, när och på vilket sätt de bör brukas för att uppnå det mål som
aktören har satt upp. När det gäller t.ex. de intervjuade så betonar de ofta under intervjuerna
betydelsen av effektivitet och det framgår även att deras bild av Tekniska Verken är en bild av
en effektiv och målmedveten organisation. Vidare ser tjänstemännen det som att de med
största sannolikhet har närmare och lättare till att hitta en lösning på problemet/avvägningen
mellan kostnadseffektivitet och miljö eftersom deras kunnande är större och Tekniska
Verkens allomspännande verksamhet bidrager dessutom till att de har en bättre överblick över
helheten än vad en politiker besitter. Vad som är avgörande när det gäller en maktutövning i
tjänstemännens fall är om de kan nyttja den kompetens de besitter. En tjänsteman sade:

Tack vare att vi har kompetens är det lätt att föra ut budskapet.226

Denna kompetens underlättar i deras informationsinsatser och ger dem en fördel gentemot sin
omgivning. Vad som är väsentligt här är dock att de inser att de måste finna medel för att
kunna påverka sin omgivning för att de skall kunna genomföra de beslut och visioner de har.

…jag menar, vi är övertygande om att vi gör rätt men det spelar ingen roll om vi
tycker att det är rätt om ingen annan gör det.

En annan orsak till Tekniska Verken framgångar på flera av deras verksamhetsområden anses
vara ett medvetet ledarskap. Detta ledarskap har haft förmågan och viljan att ”ligga först”
dessutom har de vågat ta risker också.227

Vad gäller förmågan att nyttja resurserna för att kunna utöva makt på miljöområdet säger en
politiker: ”Kommunen har 100% påverkan på arbetet, på deras (Tekniska Verkens) arbete.
Visst har dom tjänstemän och sånt med sig och vill jobba i det här men ägaren styr va.”228 En
politiker i styrelsen uttrycker betydelsen av att kunna säga ifrån och driva beslut som har fått
litet stöd från tjänstemännens sida på följande sätt: ”…det kan innebära att man som styrelse
får gå in och stampa med foton och säga: Oavsett vad ni nu tycker så har vi beslutat på det här
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viset och då kör vi så!”229 Samme politiker påpekar att ”…om vi verkligen vill någonting så
driver vi igenom det i kraft av att det är styrelsen som beslutar. Men jag tror inte att vi
påverkar dom med det beslutet. Snarare så blir dom väl irriterade och obstinata. Och så tycker
dom nog ändå att deras uppfattning var rätt, men nu gör dom som dom blir tillsagda.”230 Den
nyss citerade politikern anser att tjänstemännen tolererar maktutövningen på grund av
ägarskapet. Äganderätten till bolaget ger rätten att bestämma.

Tolerans innebär att de andra aktörerna tillåter att maktutövningen tar plats. Att toleransen
existerar beror på ett flertal olika orsaker, varav de flesta kan kopplas till de olika
resurskategorierna som tidigare har presenterats. I vissa fall accepteras inte en maktutövning,
vilket ett faktiskt exempel gavs på i avsnitt 7.2. I andra fall och under andra omständigheter
kanske aktörerna tolererar maktutövningen för att underlätta framtida processer, förhandlingar
och målsättningar. Genom att tillämpa en maktresursansats där rationella val och strategiskt
agerande kompletterar varandra så kan faktorn tolerans ses med en ny förståelse. Att Tekniska
Verken dessutom är en gränsorganisation där varken den offentliga sektorns eller privata
sektorns kulturer, regler och vanor gäller, utan snarare en blandning av de bägge medför en
situation där faktorn tolerans och framför hållning kanske är ännu viktigare än det hade rört
sig om en offentlig eller privat organisation.

När det gäller kopplingen mellan tolerans och de olika resurserna kommer jag nedan att föra
ett resonemang kring varför en tolerans gällande en faktisk maktutövning skulle kunna
existera. Denna diskussion förs på ett mer generellt plan utifrån den empiri som presenterades
i avsnitt 7.3-7.6 och kommer senare att diskuteras utifrån de exempel som presenteras i
kapitel åtta under avsnitt 8.1.1-8.1.4. Vad gäller de legala-hierarkiska resurserna så kan
toleransen förekomma därför att den aktören som utsätts för maktutövningen inte bedömer sig
ha något annat val. De måste helt enkelt foga sig efter den andres målsättningar och
önskningar. Den maktutövande aktören har således lagen på sin sida. När det gäller t.ex. KL
och ABL så framgår det av avsnitt 7.3 att ABL har fått en högre prioritering bland de
intervjuade än vad KL tycks ha.

I och med den position som ABL har fått hos de intervjuade så kan det medföra en ökad
tolerans när det gäller målsättningar som rör t.ex. miljö, vinst och effektivitet. Det kan ställas i
kontrast till de målsättningar som finns i den lokala Agenda 21 handlingsplanen. I fallet med
Tekniska Verken så är det ägaren som har en legal rätt att utöva makt. Som ägare har de rätt
att bestämma, hur detta sker är dock en helt annan sak. De intervjuade är dock medvetna om
att det är en offentlig ägare och att situationen inte går att jämföra med ett privatägt bolag. En
förståelse för den politiska sfären och en tolerans när det gäller politiska signaler finns därför.
Det innebär naturligtvis inte att den eller de aktörerna som utsätts för maktutövningen kanske
inte opponerar sig. Den möjligheten finns alltid kvar men sannolikheten att de tolererar
maktutövningen trots protester eller påpekanden på grund av denna situationen är hög.

När det gäller de politiska resurserna är de delvis sammankopplade med de professionella
resurserna. Det är högst sannolikt att kommunens övriga politiska institutioner, det vill säga
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna m.fl. tolererar Tekniska Verkens
inflytande och maktutövning på grund av att tjänstemännen är experter på området. De
besitter en speciell slags kompetens som kommunen inte bara kan dra fördelar av utan även är
beroende av i sitt arbete för kommunmedborgarna.
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Tekniska Verken är dessutom ekonomiskt sett mycket framgångsrika och kommunen är i viss
utsträckning beroende av det bidrag som Tekniska Verkens vinst genererar varje år. På så sätt
innebär det att de ekonomiska resurserna kopplas till toleransfaktorn också. En annan orsak
till att en tolerans för de målsättningar eller förslag som kommer från Tekniska Verkens
tjänstemän kan vara att bolaget ses som kommunens spjutspets och stolthet. Bolaget omnämns
av alla de intervjuade politikerna i positiva termer. Det är ett duktigt och välskött företag.
Denna syn på bolaget ökar toleransen från politikernas sida när det gäller att lyssna på de
förslag som kommer från tjänstemännens sida. Historiskt sett har bolaget utvecklats i en
positiv riktning och kommunen har kunnat dra fördel av den utveckling som har skett. Det
gäller inte enbart på en kompetensmässig nivå utan även finansiellt har bolaget utvecklats
mycket positivt.

Det faktum att Tekniska Verken är framgångsrika på sitt område och har uppmärksammats för
sina investeringar och resultat, inte bara lokalt utan även nationellt och internationellt gör att
deras position som kompetenta experter inom sitt område förstärks ytterligare. Deras
professionella resurser har erkänts av ett flertal olika aktörer. Ett sätt för Tekniska Verken att
öka toleransen för de målsättningar de har och planerar har varit genom den positionering de
medvetet har arbetat för på avfallsförbränningsområdet. Genom information och målmedvetet
arbete har de lyckats ”markera en färdriktning”. De har således arbetat aktivt och förutseende
istället för att agera reaktivt på redan tagna beslut. En stark företagskultur, sammanhållning
och lojalitet inom och mot organisationen samt ett starkt ledarskap bidrager till att skapa en
enhetlig aktör. En enhetlig aktör har större möjligheter att nå en stark förhandlingsposition
och således nå sitt mål. Dessutom så är toleransen för att acceptera maktutövningen troligtvis
högre eftersom organisationen utåt förefaller vara mycket starkt enad. Detta påpekades också
av en politiker som menade att när den politiska viljan är diffus så ger det tjänstemännen ett
större spelrum att agera på.231

Tolerans vad gäller olika sorters maktutövning kan också förekomma på grund av att
aktörerna försöker se till hela helheten och inte placera en maktutövning i en avgränsad
situation. Vad jag menar är att en maktutövning kan få förekomma som en del i en
förhandling eller en process. Aktörerna anpassar sig efter varandra och det är ett slags givande
och tagande som inträffar. Istället för att se situationen som ett nollsummespel ser man
möjligheter till att i framtiden kunna genomdriva andra målsättningar som kanske är av större
betydelse än det mål som man tillät den andra aktörer nå för tillfället.

7.8 Sammanfattning
Möjligheterna att finna intressant teoretisk litteratur och data är bägge i det närmaste
obegränsade för den vetgirige. Problemet är hur man skall kunna kombinera de två. Jag har
valt att använda mig av maktlitteraturen som referensram och därifrån skapat en analysram
grundad på en maktresursansats som sätter resurser i fokus för analysen men även tar hänsyn
till faktorerna förmåga, tillfälle och tolerans. Genom att använda sig av dessa faktorer i en
analys ges möjligheten att beakta rationella val och strategiskt tänkande som en del i
processen.  De legala-hierarkiska resurserna förekommer på ett flertal olika sätt. I den dagliga,
praktiska verksamheten sätter statliga lagar, förordningar och normer ramarna för vad som bör
göras, t.ex. hur mycket kväveoxid Tekniska Verken får släppa ut. KL och ABL utgör några
viktiga lagar som spelar in, framför allt är det av betydelse hur de prioriteras av de inblandade
aktörerna.

                                                          
231 Intervju politiker 2, 981120



64

När det gäller de politiska resurserna utgör det faktum att Tekniska Verken har en politisk
ägare en av de största resurserna för politikerna. Vidare har de politiska signalerna från
nationell och internationell nivå betydelse för hur tjänstemän och politiker agerar. De
finansiella resurserna utgörs av det faktum att Tekniska Verkens verksamhet är avgiftsbaserad
och därför inte i behov av stöd från den kommunala kassan. De går dessutom med vinst och
utgör på så sätt en finansiell resurs genom det tillskott de bidrager med till den kommunala
ekonomin. På miljöområdet har experter och professionella aktörer stått i främsta ledet och
politikerna har befunnit sig steget bakom. Politikerna är medvetna om detta och därför
anskaffar de hjälp som en slags balans till Tekniska Verkens expertis om de finner det
nödvändigt. Ett exempel på hur tjänstemännen använt sig av sin expertis är deras
positionering när det gäller avfallsförbränning. Där har de kombinerat och dragit nytta av den
expertis som organisationen besitter på ett flertal olika områden för att markera sin åsikt eller
som en tjänsteman uttryckte det ”…markerar vi en färdriktning på nåt sätt i samhället…”232.

För att kunna besvara frågan hur en maktutövning sker kan vi studera resurserna och
förmågan att utnyttja dem. Det spelar ingen roll om resurserna finns om aktören inte har
förmågan att nyttja dem för att uppnå sitt mål. Kunskap om den egna organisationen, aktörens
målsättningar och medel och hur de skall nyttjas är här avgörande. Det är genomgående
ganska tydligt i intervjuerna att tjänstemännen själva anser att de besitter denna förmåga.
Frågan varför en maktutövning sker eller inte sker kopplar jag till faktorn tolerans, men även
till faktorn tillfälle. Faktorn tillfälle kommer att diskuteras i kapitel åtta men toleransen är
beroende av en mängd olika orsaker. Vad som är viktigt är att sätta toleransen i den kontext
där maktutövningen sker. Orsaken till att toleransen finns kan kopplas till de olika resurserna.
Resurser, förmåga, tolerans och tillfälle måste finnas för att maktutövningen  ska kunna ta
plats och det är här som det strategiska agerandet och de rationella valen kommer in.
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8 ANALYS OCH SLUTSATSER

En hänsyftning på makt är sällan neutral; det är få ord som åstadkommer en så
beundrande eller, som ofta är fallet, indignerad reaktion233

De föregående kapitlen har byggt upp en introduktion, bakgrund, referensram och analysram
till min studie. Syftet med uppsatsen är att undersöka källorna till makten på energi- och
avfallsområdet i Linköpings Kommun och dess maktutövning. Avsikten med det föregående
kapitlet var att presentera empirin utifrån faktorerna i min analysram. I det här kapitlet
kommer jag först att presentera fyra olika fall där en maktutövning har förekommit. Jag vill
försöka ge min förklaring till hur och varför denna maktutövning har skett. I avsnitt 8.2
kommer jag att koppla analysen tillbaka till de idéer och synsätt på makt och inflytande som
presenterades i kapitel fem och sex. Kapitlet avslutas till sist med mina slutsatser.

8.1 Maktutövningen
Maktutövningen är den verksamhet som tar plats då resurser aktiveras i syfte att nå en uppsatt
målsättning. Förutom resurser krävs att faktorerna förmåga, tillfälle och tolerans är
närvarande. Som tidigare påpekades i kapitel fem har maktforskningen koncentrerats främst
kring grunderna till makt och maktutövningen. Kapitel sju presenterade empirin utifrån de
fem faktorer som sattes upp inom analysramen. Den faktor som inte tidigare har diskuterats
närmare är tillfället att utöva makt. Orsaken till detta är att jag anser att den faktorn bäst
belyses genom att studera faktiska exempel och utifrån dessa exempel analysera orsakerna till
varför tillfället uppenbarade sig.

Korpi betonade betydelsen av att studera maktutövning i flera olika situationer. Under
intervjuerna framkom information som antydde att makt hade utövades i flera olika slags
situationer. Syftet med att ställa öppna intervjufrågor till tjänstemännen och politikerna var att
försöka få dem att beskriva hur de uppfattat olika situationer, vilka impulser, signaler och
värderingar som legat bakom de beslut som tagits och den påverkan som förekommit i
verksamheten. Korpis förslag om en maktresursansats har därför anammats och utvecklats i
syfte att passa min studie. En ytterligare orsak till att maktresursansatsen bedömdes som
lämplig var att den kan belysa de situationer där makt utgör en del av inflytandet och således
utövas inte makt nödvändigtvis i en konfliktsituation utan är ett resultat av strategiskt
tänkande och rationella val.

Att olika resurser existerar är en sak men en maktutövning en helt annan. Resurser, förmåga,
tillfälle och tolerans kan leda en aktör till att utöva makt eller till att övertyga en annan aktör
att handla som de själva önskar. Under intervjuerna beskrevs ett antal situationer där
tjänstemän eller politiker ibland har haft skilda åsikter i olika fall. Möjligheten att påverka och
utöva makt är flera. Politikerna menar att en av tjänstemännens stora möjligheter att påverka
är när den politiska viljan är diffus.

När det finns olika åsikter i styrelsen om riktningen, då ligger det väldigt nära till
hands att dom tar över. Då känner dom sig fria att själva välja riktning och då gör
dom det.234
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Under intervjuerna framkom mycket intressanta data och jag har valt att redovisa för fyra
olika exempel på maktutövning som framkom under intervjuerna. Anledningen till att just
dessa exempel har valts beror på att de berördes i ett flertal av intervjuerna. De exempel som
nedan kommer att presenteras handlar om fjärrvärmen, taxesättningen, avfallet och
vindkraften.

8.1.1 Fjärrvärme
Linköping har en lång erfarenhet av fjärrvärme bakom sig. Det är fortfarande en aktuell
politisk debatt och det fall som togs upp i intervjuerna gällde en fortsatt utbyggnad av
fjärrvärme nätet till Linghem, Sturefors och Vikingstad. Stödet för utbyggnaden varierar
bland de intervjuade. En politiker sade:

Nu när man stängde Barsebäck eller ska stänga eller beslutet kom. Då började ju
en stor, som har tagit väldigt mycket tid och kraft att man skall ersätta vår
elförsörjning med fjärrvärme och vi har gjort utredningar, vi har gjort alla möjliga
utredningar och kommit fram till att vi kan göra det på en del områden där det
lönar sig men det finns liksom inga skäl att byta ut i Linghem och Vikingstad t.ex.
att bygga ledningar dit. Och än så länge är det så att villaägarna själva får
bestämma om de skall ha fjärrvärme eller ej och nu, det pågår ju byte där i dom
flesta områden och då har man gjort beräkningar och det finns inga ekonomiska
vinster med det överhuvudtaget och egentligen inget skäl att bygga ut mer än ett
politiskt skäl och det är ett exempel på hur det politiseras.235

Styrelsen drev på ägarens uppdrag igenom ett beslut om utbyggnad av fjärrvärmenätet. I
grunden för detta beslut låg det lokala Agenda 21 dokumentet som fattats i kommunen där en
tydlig indikation om att man ville satsa på kransorter efter järnvägen var uttalat. ”Där var det
uppenbart att man från hela ledningen tyckte att det här var inte ett klokt beslut. Det kostade
mer än det smakade och det fanns andra möjligheter.”236 Tjänstemännen var inte helt överens
med politikerna och ägaren när det gällde detta beslutet. En politiker uttryckte det som att:

Styrelsen har t.ex. på eget bevåg utan att tjänstemännen tycker att idén är så
strålande beslutat att bygga ut fjärrvärmenätet i Sturefors, Linghem och
Vikingstad. Det tycker inte tjänstemännen är en så bra satsning. Det blir för lite
miljöåtgärder för dom pengarna man satsar tycker dom.237

Olikheterna mellan tjänstemän och politiker var så pass tydlig att det framkom även i
informationsmöten med medborgarna och intervjuer i massmedia där politiker och tjänstemän
förespråkade olika lösningar. I ett fall gick det så långt att en tjänsteman blev uppmanad att
söka sig ett nytt arbete om han inte valde att ställa upp på kommunens riktlinje.238 I fallet med
fjärrvärmen skedde en mycket tydlig maktutövning. Tjänstemännen sände mycket tydliga
signaler att de var emot det politiska beslut som hade tagits om en utbyggnad av fjärrvärmen.
Politikerna i styrelsen agerade här i enlighet med det kommunala beslutet som hade tagits.
Tjänstemännen själva skulle med största sannolikhet inte ha beslutat att bygga ut fjärrvärmen
om inte politikerna hade drivit igenom detta beslut. I exemplet med fjärrvärmen ledde olika
målsättningar och åsikter om dess utbyggnad till en konfliktsituation där styrelsen, som
representant för kommunen, använde sig av det faktum att de är ägare till Tekniska Verken
förr att uppnå sitt mål. I detta fallet använde sig kommunen av den legala-hierarkiska resurs
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som de som ägare besitter i kombination med den politiska resurs som styrelsen utgör för att
utöva makt i syfte att nå driva igenom utbyggnaden av fjärrvärmen till Linghem, Sturefors
och Vikingstad. Dock är inte processen helt avslutad i och med beslutet att en utbyggnad skall
ske utan förhandlingar om villkoren för utbyggnaden, med andra ord implementeringen av
beslutet innebär fortfarande en möjlighet för tjänstemännen att påverka villkoren kring
utbyggnaden. De har på detta sättet möjligheten att använda sig av sina professionella resurser
för att utöva inflytande under implementeringsfasen vad gäller främst de ekonomiska
villkoren för utbyggnaden.

För att koppla tillbaka till Dahl och hans idéer om makt och inflytande så såg han inflytande
som en relation. Jag menar att makt skall ses som en egenskap eller en kapacitet.
Tjänstemännen utnyttjade denna kapacitet för att driva igenom beslutet men beslutet utgör en
del i ett större sammanhang. För att beslutet skall ha någon betydelse så krävs det att det
implementeras i enlighet med politikernas vilja. Implementationen kommer att ske under en
längre period och här ges möjlighet till att utöva inflytande. Dahl definierar inflytande som:

a relation among actors such as the wants, desires, preferences or intentions of one
or more actors that affect the actions, or predispositions to act, of one or more
actors …239

Att tjänstemännen har en möjlighet att påverka implementeringen av beslutet framgår av
intervjuerna. Tjänstemännen hade inte någon möjlighet att påverka det faktiskt beslutet om
utbyggnaden men de har möjligheter att påverka förhandlingarna om detaljerna för
genomförandet av utbyggnaden. Med andra ord så kräver Tekniska Verken ett visst stöd från
kommunen för att kunna genomföra de investeringar som en utbyggnad kräver.

Nu har vi ju det här när ägaren har talat om att vi skall ha fjärrvärme utbyggnad i
vissa orter. Och här pekar alltså ägaren med hela handen och då har ägaren också
ett avkastningskrav på bolaget och här är också frågan hur långt ägaren vill gå att
sänka sitt avkastningskrav i och med att det här är oerhörda investeringar för
företagets del.240

En politiker menar att oavsett utgången så är det Tekniska Verken som får sista ordet. När det
gäller fjärrvärmen så var den politiska viljan avgörande men utbyggnaden av fjärrvärmen sker
genom att Tekniska Verken blir ekonomiskt kompenserad. Tekniska Verkens ledning har
lyckats i sina förhandlingar att argumentera för de ekonomiska aspekterna på en utbyggnad av
fjärrvärmen vilket har lett till att:

…man har kommit fram till att i så fall så får kommunen gå in och skattebetalarna
gå in och subventionera det, för det finns ingen ekonomi i det…pengar, det är
pengar det handlar om. Jag menar Tekniska verken har inget emot att bygga
fjärrvärme i Linghem och Vikingstad. Det är ju ganska lönsamt så att själv när
dom väl har det och när det väl är betalt, om det finns ekonomi i det.241

Vad gäller själva tillfället så uppstod det på grund av ett flertal olika orsaker.
Fjärrvärmeutbyggnaden har såväl ett nationellt stöd och ett lokalt enat politisk stöd i den
lokala Agenda 21 handlingsplanen. Således fanns en tydlig politisk målsättning som
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kommunfullmäktige och kommunstyrelsen lyckats förankra i Tekniska Verkens politiska
styrelse. Kommunikationen mellan de olika politiska instanserna har fungerat och styrelsen
har haft  Tekniska Verkens styrelse har auktoritet att genomdriva den politiska viljan. Vad
gäller toleransen så hade tjänstemännen i detta fallet inte något val annat än att acceptera det
beslut som togs vad gällde att en fjärrvärmeutbyggnad skulle ske.

8.1.2. Taxesättning
Den politiska beslutsgången är längre än den beslutsgång som förekommer i ett bolag. I och
med att Tekniska Verken är både utförare och producent innebär det att de sitter inne med
sakkunskapen och de relevanta faktauppgifterna för att kunna förändra taxorna. Av betydelse
för taxesättningen är om det rör sig om en principiell förändring eller inte. En principiell
förändring är en del av den rättsliga makt som kommunerna har i förhållande till sin lokala
omgivning och om taxorna är av en större ekonomisk betydelse så skall beslutet tas av
kommunfullmäktige och inte utföraren/producenten, i detta fallet Tekniska Verken. Tekniska
Verken har under de senaste tre åren presenterat förslagen till eventuell taxeförändringar i
slutet av året.

Nu har man gjort så under många år att man har väntat till november/december
med att presentera sina taxor och det säger man att det beror på att man har ett
budgetår och det är inte förrän i slutet av året, framåt oktober, då börjar man se
hur det har gått och då börjar man räkna vad det är för priser man behöver sätta
för nästa år. I november tar man upp det i styrelsen, i december kommer det till
kommunfullmäktige, ett föreläggande. Vi hade det i Tekniska nämnden i onsdags,
i förrgår, och sedan skall det upp i kommunstyrelsen. Ofta kommer det så sent att
kommunfullmäktige får ta ställning till det i januari månad, vissa år har det varit
februari. Ska man ta ställning till en taxa som gäller redan från 1 januari? Kan
man ändra på en sådan? Det blir stor kalabalik, vi har ju redan tagit betalt för det.
Man väntar så länge med prispresentationen att det blir omöjligt att göra något åt
det.242

När det gäller förslag till taxeförändringar så skall kommunfullmäktige besluta i ärendet om
det är av principiell betydelse annars noteras endast informationen av kommunfullmäktige.
Här spelar Tekniska nämnden en betydelsefull roll då de är den nämnd där förslaget
behandlas och de utgör den politiska instans som skall ta ställning till huruvida förslaget skall
ses som av principiell betydelse eller ej. De senaste tre åren har beslut tagits om
taxeförändringar på årets sista kommunfullmäktigemöte i december. Den 7 december 1999
behandlades Tekniska Verkens priser år 2000. Det enda yttrandet kom från Tekniska
nämnden där de påpekade att man inte hunnit behandla ärendet. I
kommunfullmäktigehandlingarna Kf handl 1999:11, Dnr 1999.1000 framgår att
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att notera informationen, såtillvida att
taxeförslaget inte var av principiell betydelse. Om förslaget hade funnits vara av principiell
betydelse så krävs det ett godkännande av denna taxeförändring från  kommunfullmäktige.
Tekniska Nämnden hade enligt kommunfullmäktiges protokoll behandlat ärendet den 8
december 1999 och tillstyrkte det givna förslaget. Tekniska nämnden begärde av Tekniska
Verken att till nästa års justering erhålla ett bättre beslutsunderlag i en rimlig
handläggningstid.

I det här exemplet är de främst de professionella resurserna som tjänstemännen använder sig
av. Taxesättningen kan endast göras av producenten i detta fallet, om inte en extern konsult
                                                          
242 Intervju politiker 2, 981120



69

skulle kallas in. Den professionella kunskapen och de nödvändiga fakta uppgifterna finns
inom bolaget och därför är det logiskt att de sätter taxorna. De har även förmågan att använda
sig av det faktum att de besitter denna professionella resurs. Som den intervjuade politikern
antyder finns en kunskap om hur långsam den politiska processen på Tekniska Verken och de
använder denna kunskap för att kunna presentera den nya taxesättningen på ett sådant sätt att
det blir svårt att justera priserna i efterhand. Vad som även är tydligt är att den tolerans som
Tekniska Nämnden under tidigare år har visat håller på att ta slut. De efterfrågade 1999 att
Tekniska Verken skulle förse dem med ett bättre beslutsunderlag i rimlig handläggningstid till
nästa års justeringar. Vad gäller tillfället att utöva makt, makten består i detta fallet av att
bestämma taxorna till nästa år. Det är en kontinuerlig aktivitet som är årligen återkommande
och en del av processen.

8.1.3 Avfall
Avfallsfrågorna är politiskt intressanta och från tjänstemännen sida upplevs det som att en
mängd olika politiska signaler förekommer, dessa prövas i olika utsträckning i Tekniska
Verkens verksamhet. Det är inte alltid som åsikterna om hur avfallsfrågan skall hanteras
överensstämmer. Tydligast framgår det när de intervjuade uttalar sig om Agenda 21 och hur
de intervjuade upplever att sophantering och kompostering behandlas där.

Det här med sophanteringen t.ex. att alla skall kompostera och ha sig. Det har ju
inget med effektivitet att göra när man har en anläggning där man tar hand om
soporna. Och det går ju in i människors vardag också, hur vi vill leva. Det kan
man ju inte ha en lösning på…jag tycker att det är att lura folk alltså, verkligen.
Jag måste, jag kan inte få in i mitt huvud att det är sophantering det skall handla
om.243

Att det är just en politiker som uttalar sig på ovanstående sätt är intressant då politiska
visioner handlar om vilket slags samhälle vi vill leva i. Om politikernas uppdrag inte är att
företräda medborgarna och presentera lösningar överensstämmande med deras politiska
visioner, vad är då deras uppgift? Den lokala Agenda 21 handlingsplanen är framtagen i
samarbete med kommuninvånare och fick stöd av alla partierna i kommunfullmäktige. Det
framgår under intervjuerna när avfallsfrågan och källsortering kommer upp att de intervjuade
politikerna delar tjänstemännens åsikter om avfallsbehandlingen.

Ja, det här med källsortering. Att man skall driva det till sin utopi när man
konstaterar att t.o.m. miljöpartiet, vissa företrädare säger i Linköpings kommun att
det kanske inte är så viktigt, det kanske är lika bra att vi bränner soporna. Och det
här då tycker jag att man måste titta på. Just ta fram såna här grejor. Jag tror att
det är viktigt att man tittar på varje ställe, vad är det bäst att göra.244

En annan fråga där politikerna och tjänstemännen hade olika åsikter om när genomförande
skulle ske gällde den viktbaserade avfallstaxan. Den viktbaserade avfallstaxan utformades för
att kunna styra hushållens avfallshantering mot en miljöanpassad inriktning.245

…det bestämdes för ett par år sen att det skulle genomföras det här med
viktbaserat avfallssystem på hushållsavfall. Och det här ville egentligen
tjänstemännen att det skulle väntas och att någon annan kommun skulle vara
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ledstjärna i detta jätteprojekt, men det genomdrevs i alla fall politiskt och så fick
det bli. Då måste ju Tekniska Verken i det skedet bara anpassa sig och genomföra
det och det var ju inte smärtfritt. Men nu har vi kommit dithän att vi undan för
undan inför viktbaserad insamling.246

Avfallsfrågan och dess miljöpolitiska betydelse måste ses i en kontext av en längre process
som pågått och fortfarande pågår. Olika åsikter på området förekommer men Tekniska
Verkens tekniska möjligheter att t.ex. omhänderta avfall och genom en avancerad
förbränningsprocess lyckas rena avfallet i relativt hög utsträckning jämfört med andra aktörer
i branschen har haft stor betydelse för de bedömningar som görs vad gäller de metoder som
bör tillämpas för avfallshantering på lokal nivå. Då avfallsförbränning är en tjänst som är
avgiftsbelagd betalar kunden för att bränna soporna. Kunden betalar per vikt och en situation
där tjänstemännen och politikerna hade olika åsikter i en avfallsfråga var t.ex. när beslutet att
genomföra en viktbaserad avfallstaxa drevs igenom av Tekniska Verkens styrelse. Här
saknade politikerna tjänstemännens fulla stöd. Tjänstemännen ville avvakta med ett sådant
beslut och låta något annat bolag i Sverige genomföra en sådan åtgärd innan det prövade i
Linköping. Politikerna såg en viktbaserad taxa som en möjlighet till att ekonomiskt styra
medborgarna mot en mindre sopmängd och valde här att driva igenom beslutet trots
tjänstemännens motstånd.

En annan orsak till tjänstemännens motstånd kan också vara farhågan om minskade
inkomster. En mindre sopmängd på grund av en viktbaserad taxa innebär också minskade
inkomster. Tillfället att driva igenom en viktbaserad avfallstaxa uppstod genom den politiska
enhet som den lokala Agenda 21 handlingsplanen stöds av. Politikerna stod här enade och
använde sig återigen av samma resurser som de utnyttjade när det gällde
fjärrvärmeutbyggnaden. Ägarskapet var den legala-hierarkiska resurs som gav politikerna
möjligheten att använda Tekniska Verken som ett medel för att styra medborgarna mot ett
ökat miljötänkande. Kommunikationen mellan de politiska institutionerna fungerade och
styrelsen hade den nödvändiga auktoriteten för att driva igenom beslutet trots tjänstemännens
tveksamma inställning.

En annan fråga som föranlett diskussioner är källsorteringen och huruvida källsortering bör
betraktas som en lämplig miljöåtgärd i Linköpings kommun. Tjänstemännen ifrågasätter om
källsortering bör ske i en större utsträckning när Gärstadverkets reningsmöjligheter vid
förbränning av sopor har den höga verkningsgrad som idag är fallet. Tjänstemännen har här
genom sin professionella kunskap och den avancerade utrustning Tekniska Verken förfogar
över en möjlighet att påverka politikerna, vilket också har skett. De politiker jag intervjuade
uttalade sig alla till förmån för avfallsförbränningsmetoden och betonade att källsorteringen
bör finnas som ett komplement snarare än att ersätta den förbränningsteknik som idag finns.
De skilda åsikter som finns på det området representeras främst av Agenda 21 arbetet i
kommunen och den fokusering som där har skett på källsortering.

Här har inte en direkt konfrontation uppstått och makt har inte utövats i en konfliktsituation,.
Istället har tjänstemännen insett möjligheten att använda sig av sina professionella resurser för
att skapa ett stöd för sina värderingar. Med andra ord besitter de förmågan att nyttja sina
professionella resurser för att genom information och utbildning påverka det tänkande som
existerar när det gäller avfallshantering. Med deras egna ord så positionerar de sig inom
avfallsområdet. Att andra aktörer tolererar detta beror troligtvis på att det inte uppfattas som
en maktutövning. Istället sker en informationsinsats riktad mot övriga samhällsaktörer där
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Tekniska Verkens tjänstemän presenterar sin syn på hur avfallshanteringen bäst bör skötas
utifrån den teknik och forskning som existerar och den kompetens och utrustning som
Tekniska Verken förfogar över. Vad gäller tillfället att genomföra denna positionering så har
det skapats av Tekniska Verkens tjänstemän. Jag ser det som en del i en medveten strategi.

8.1.4 Vindkraft
1990 installerades Elvina, landets första inlandskraftverk av Tekniska Verken. Tekniska
Verken är allmänt känt för sin nyfikenhet vad gäller nya tekniska lösningar och av de
intervjuade politikerna för det mesta välvilligt inställda till att pröva nya lösningar. Elvina är
ett försöksprojekt och hennes tillkomst är enligt en av de intervjuade en konsekvens av att
miljöpartiet röstades in i kommunfullmäktige.247 Anledning till att jag tar upp detta exempel
är att det tydligt visar hur politiken kan färga av sig på Tekniska Verkens verksamhet. Det
handlade här inte om en konflikt situation utan snarare en situation där Tekniska Verken fann
förslaget tillräckligt intressant för egen del för att uppföra vindkraftverket.

Lukes kritiserade Bachrach och Baratz för att makt inte enbart utövas i konflikt situationer.
När det gäller Elvina, Tekniska Verkens vindkraftverk, så stärker upprättandet av henne
Lukes kritik mot pluralisterna. Makt utövades inte för att upprätta Elvina i en konflikt
situation. Snarare framfördes ett förslag, som en konsekvens av det politiska samarbetet
mellan miljöpartiet, centern och socialdemokraterna, till Tekniska Verkens tjänstemän som
såg fördelarna i förslaget för bolagets del. Då Tekniska Verken är kända för sitt nytänkande
och öppenhet för tekniska lösningar och alternativ  utgjorde Elvina ett intressant experiment.
Elvina alstrar ström men vindkraft är i Linköping inte ett alternativ eftersom det inte skulle
kunna producera tillräckligt med energi. Det ger dock en möjlighet till att prova alternativ
energi och stärker bolagets yttre presentation som ett miljöföretag.

Tillfället att installera Elvina uppstod i och med att den politiska sammansättningen i
kommunfullmäktige förändrades. Miljöpartiets vågmästarställning avspeglades sig även i
Tekniska Verkens styrelse och tjänstemännen tolkar Elvinas tillkomst som en konsekvens av
miljöpartiets position i den lokala politiken. Här lyckades miljöpartiet inte bara med att
förankra idén politiskt om ett vindkraftverk i kommunfullmäktige utan även bland politikerna
i Tekniska Verkens styrelse och hos Tekniska Verkens tjänstemän. De politiska resurserna
nyttjades här främst av miljöpartiet som sedan lyckades förankra idén för att senare få
Tekniska Verkens styrelse och tjänstemän att genomföra idén. Att Elvina uppfördes, dvs. att
idén tolererades berodde troligtvis på att det politiskt sett krävdes vissa eftergifter för
socialdemokraterna och centern att få miljöpartiets stöd samt att Tekniska Verkens tjänstemän
såg idén som praktiskt genomförbar och strategiskt sett som lämplig.

8.2 Makt och inflytande i Tekniska Verken: En analys
Ovanstående fyra exempel visar på ett antal olika situationer där makt och inflytande har
utövats. Syftet med uppsatsen var att undersöka källorna till makten på energi- och
avfallsområdet i Linköpings kommun och dess maktutövning. Studien avgränsades till
personer som har en koppling till Tekniska Verken i Linköping. I föregående kapitel har jag
presenterat bakgrunden till studien, den teoretiska referensramen, analysramen och empirin. I
det första avsnittet i detta kapitel presenterades fyra olika exempel där makt eller inflytande
på ett eller annat sätt har utövats. Återstående delen av kapitel åtta kommer att användas för
att analysera empirin som presenterats i uppsatsen utifrån det tidigare bakgrundsmaterialet,
den teoretiska referensramen och analysramen.
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8.2.1 Makt - en revirfördelning
Kommunala energibolag har historiskt sett haft en relativt okomplicerad verksamhet i och
med den  statliga styrningen och det naturliga monopolet. Det fanns tidigare inga behov av en
tydlig och specifik ägarstrategi. Förändringarna på marknaden, de privata inslagen, den
offentliga sektorns besparingskrav och politiska visioner och mål i  t.ex.  kärnkraftsfrågan och
Agenda 21 förändrade detta förhållande.  I och med upprättande av ett kommunalt bolag så
får tjänstemän och politiker skilda arenor att agera på. Det leder i de flesta fall till en
specialisering av rollen som kontrollerande ägare (politikern) och utförande tjänsteman.
Gränserna mellan dessa två kan teoretiskt sett vara mycket tydliga men i praktiken svårare att
särskilja.

Beckman tolkade maktdebatten som markerande och försvar av ett revir, dvs. fördelningen
och avgränsningen av inflytande mellan olika aktörer. Miljöpolitiken spänner över ett stort
område där flera olika aktörer är inblandade. Tekniska Verken har som ett kommunalt bolag
utvecklat en egen företagskultur och har en historik som tyder på ett bolag som fått agera och
utvecklas relativt självständigt i förhållande till sin ägare. I och med att miljöpolitiken har
hamnat högre upp på den lokala politiska agendan så har Tekniska Verken som utförare och
producent av många miljörelaterade tjänster  blivit intressantare för sin ägare. Kommunen ges
här möjlighet att genom en aktiv ägarroll påverka den lokala miljöpolitiken.

Man skulle kunna säga att en revirfördelning förekommer mellan Tekniska Verken och deras
ägare, kommunen. Revirfördelningen är orsakad delvis av det ökade intresset för
miljöpolitiken men även på grund av de nya kraven som ställs på den kommunala
organisationen. Problemet med ett offentligt ägt bolag är just var fördelningen och
avgränsningen mellan de olika aktörerna bör gå. Lennart Hansson påpekade i sin studie av
kommunala bolag att även om den rent lagliga fördelningen och avgränsningen mellan
bolaget och dess ägare verkade tydlig så föreföll de praktiska gränserna ibland vara något
flytande. Frågan om vilken slags ägarroll som skall utövas är helt individuellt från fall till fall.
I Linköpings fall visar empirin tydligt på att kommunen som ägare under 1990-talet har
försökt påverka Tekniska Verkens verksamhet genom att försöka utöva en mer aktiv ägarroll i
Tekniska Verken. Det framgår även tydligt i det dokument där motiven för kommunens
ägande av Tekniska Verken  redogörs att en av avsikterna med att behålla bolaget i kommunal
ägo är  på grund av de möjligheter kommunen ges att miljö- och kretsloppsanpassa
verksamheten och tjänsterna.248

8.2.2 Resursernas roll i maktspelet
Empirin visar att två resurstyper är dominerande, de legala-hierarkiska resurserna och de
professionella resurserna. De legala-hierarkiska resurserna är i flera fall en förutsättning för
den verksamhet som Tekniska Verken utför t.ex. ABL och de olika miljölagar och
förordningar som är kopplade till energi- och avfallssektorerna. ABL betydelse betonas starkt
av de intervjuade politikerna och tjänstemännen. De är alla mycket medvetna om att deras
skyldigheter är främst riktade mot bolaget och dess välfärd. En ytterligare anledning till att de
legala-hierarkiska resurserna har en stor betydelse är att när de används som en resurs, vilar
makten på en auktoritär grund. I det studerade fallet accepterar tjänstemännen politikernas
möjlighet att använda sig av Tekniska Verkens verksamhet för att uppnå politiska miljömål
därför att de som laglig ägare innehar den rätten.
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De professionella resurserna kopplade till energi- och avfallssektorn är störst hos
tjänstemännen. De besitter en professionell kunskap och har genom en väl fungerande
”duktig”  organisation bra möjligheter till en snabb mobilisering av professionella resurser.
Tekniska Verkens tjänstemän är sakexperter på sitt område och politikerna är lekmän.
Sakkunskapen pekas generellt ut som en maktresurs, vilket också var genomgående i
intervjuerna. En politiker uttryckte det som att:

Dom har sakkunskapen och det skall dom ha. Vi som är förtroendevalda, vi skall
vara lekmän, vi skall inte vara experter…För de säger, men du skall ha en
politikerroll, nämligen lite oförstående, lite ideologiskt svamlande och vi sköter
det tekniska.249

Tekniska Verken på en lokal nivå har möjligheter att påverka de kommunala avfalls- och
energiplanerna för Linköpings kommun. Förslaget till avfallsplanen 1994-96 (som är den
senaste) utarbetades av Tekniska Verken och i arbetet med den kommunala energiplanen
(1997) så utgjorde Tekniska Verken en av flera deltagare.250 I energiplanen 1997 inriktades
arbetet mot en presentation av nuläget samt en framtidsbedömning. I båda utgjorde
miljöbeskrivningar en del av arbetet. Framtidsbedömningarna gjordes av externa konsulter
och presentationen av nuläget utarbetades gemensamt av Tekniska Verken och Kommunen.
Förslaget till avfallsplanen 1994-1996251 utarbetades helt av Tekniska Verken. Kommunen är
i dessa fall starkt beroende av den professionella kunskap som Tekniska Verkens tjänstemän
besitter för att utveckla det underlag de behöver för beslutsfattande på energi- och
avfallsområdet.

De finansiella resurserna utgör i min studie de minst betydande resurserna när det gäller
maktutövningen. En anledning till detta beror på att produktionen och utförandet av tjänster är
avgiftsbaserade. Kostnader som för t.ex. kväveoxidutsläpp kan fungera som en stimulans för
att minska utgifterna men de utgör inte på något sätt en del av en finansiell resurs. Där
kommer snarare de professionella resurserna in som möjliggör en minskning av utsläppen. De
finansiella resurserna kan däremot användas för att utöva makt, när makt utgör en del av
inflytandebegreppet. I exemplet med fjärrvärmen framgick tydligt att tjänstemännen inte hade
någon möjlighet att förhindra utbyggnaden av fjärrvärmenätet till Linghem, Sturefors och
Vikingstad. Däremot har de möjlighet att utöva inflytande när det gäller villkoren för
utbyggnaden och det är där de använder sig av de finansiella resurserna. Vid en
fjärrvärmeutbyggnad kommer kommunen med största sannolikhet att tvingas avstå från en del
av den avkastning som Tekniska Verken idag bidrager med till den kommunala ekonomin. På
så sätt kan den investering som en fjärrvärmeutbyggnad innebär ses som mer lönsam ur
bolagssynpunkt i det initiala skedet. De finansiella resurserna används främst i en situation
där inflytande utövas och inte i en konfliktsituation.

De politiska resurserna har en nära koppling till den legala-hierarkiska resurs som
äganderätten till Tekniska Verken utgör. Ägarskapet ger kommunen en möjlighet att genom
sina politiska institutioner genomdriva den politiska viljan. Avgörande för detta är att
kommunikationen mellan styrelsen, politikerna i stadshuset och kommunfullmäktige fortlöper
utan större problem. De intervjuade politikerna i styrelsen berättar om en relativt stor
beslutandefrihet i sitt arbete gentemot kommunen. De vittnar också om att andra politiker som
inte är utsedda som styrelseledamöter i något av kommunens bolag ofta betraktar dem som
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medlemmar i ”bolagspartiet”, dvs. att deras lojalitet snarare riktas mot bolaget än mot deras
moderparti och de kommunala besluten. Politikerna berättar att de själva anser att andra
politiker (dvs. icke styrelseledamöter) inte tycks vara insatta i ABL och därför inte fullt förstår
vilka restriktioner och vilket ansvar den utvalde politikern i styrelsen har. Med andra ord är
det en förvirring och oklarhet över var gränserna går och bör gå mellan den politiska och den
privata sfären.   Problemet ligger inbyggt i alla offentliga bolag och framkommer tydligare när
den offentliga ägaren försöker utöva en aktiv ägarroll, vilket studien av Tekniska Verken
stödjer. Under 1990-talet har Linköpings kommun försökt utöva en mer aktiv ägarroll, vilket
har synts dels när det gäller miljöpolitiken men även när det gäller avkastningskraven som har
ökat.

En annan politisk resurs utgörs av den auktoritet som Tekniska Verkens politiska styrelse
besitter. Det gäller här att de dels är mottagliga för de politiska signaler som
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Tekniska nämnden sänder men även att de sätter
de politiska idéerna i förhållande till deras ansvar för bolagets bästa. De måste dessutom
skapa sig en auktoritet och roll i förhållande till tjänstemännen där de har möjlighet att utöva
den makt som de faktiskt förfogar över som representanter för ägaren. En stark styrelse är
avgörande för att driva igenom den politiska viljan när åsikterna mellan tjänstemän och
politiker går isär, dvs. i en konfliktsituation.252  Detta har de uppenbarligen lyckats göra,
exemplen gällande avfall och fjärrvärme påvisar faktiska situationer där politikerna i Tekniska
Verkens styrelse lyckats att få till stånd ett beslut som tjänstemännen har uttalat stor skepsis
mot och inte har ställt sig bakom.

8.2.3 Politiker och tjänstemän - aktörer i maktspelet
Politiker och tjänstemän har en mängd olika resurser de kan utnyttja i sitt arbete. Det finns två
faktorer som är avgörande för implementeringen av politiska miljömål i Tekniska Verkens
verksamhet. Den första faktorn gäller relationerna till kommunens övriga politiker och
lojaliteten till kommunens politiska mål. Den andra faktorn gäller styrelsens relation till
tjänstemännen. För att kunna genomdriva miljöpolitiska åtgärder krävs en stark styrelse som
är tydlig i sitt ledarskap gentemot tjänstemännen och står på sig även om åsikterna går isär.
Med andra ord krävs det att Tekniska Verkens styrelse har en auktoritär grund att stå på om de
skulle hamna i en konfliktsituation där åsikterna om de politiska önskemålen inte är desamma
från politikernas och tjänstemännens sida. Relationerna mellan politiker och tjänstemän är
goda och generellt anser de intervjuade tjänstemännen att politikerna i styrelsen besitter en
större insikt  och förståelse för hur ett aktiebolaget fungerar och de målsättningar som bolaget
har om de jämför med vad de kommunala politikerna och tjänstemännen i allmänhet har.  En
politiker uttrycker sin syn på styrelsearbetet på följande sätt:

Man hamnar på en väldigt pragmatisk nivå i bolaget. Här gäller det att se till att
man får bästa resultat för pengarna och nästan alla politiker som sitter i
bolagsstyrelserna blir mer eller mindre beskyllda för att tillhöra bolagspartiet
snarare än ett politiskt parti.253

Politikerna som intervjuas är mycket medvetna om den sakkunskap som finns samlad på
Tekniska Verken. De är nöjda med organisationen och har utvecklat ett lojalitetsförhållande
till bolaget. Det innebär dock inte att de har glömt sitt förtroendeuppdrag utan exemplen som
har tagits upp visar att politikerna i vissa fall har drivit igenom vissa politiska åtgärder trots
tjänstemännens argument emot förslaget.
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Studier om tjänstemännens roll har undersökts av bl.a. Lennart Lundquist254 Tjänstemannen
har en lojalitetsrelation till sina överordnade, en lydnadsrelation till lagen och en
hänsynsrelation till samhället.255 De krav som ställs ifrån dessa tre kan mycket väl komma i
konflikt med varandra. I hög utsträckning bedrivs dagens politiska verksamhet av tjänstemän
inom den offentliga sektorn.256 Tjänstemän initierar, bereder, implementerar och utvärderar
ofta de politiska besluten. Detta ger dem en maktposition. Dessutom representerar de en
kontinuitet, till skillnad från politikerna som kan bytas ut. I implementeringsfasen är det till
syveende och sist tjänstemannen som avgör vad det skall bli av det politiska beslutet, vilket en
intervjuad politiker uttrycker på följande sätt:

Det är ett önsketänkande med tjänstemän som är lojala med kommunens mål och
politiska vilja. Det är ju inte lätt att vara tjänsteman, för i värsta fall får man byta
sida vart fjärde år. Så om man har vant sig vid att arbeta i en riktning och får kasta
om, det blir en sicksack resa om man byter majoritet. Sen har man problemet med
konservatismen. När man skall introducera något nytt så möter det motstånd. När
man har att göra med ett bolag som förvaltas mycket skickligt och effektivt med
god avkastning, så har det väldigt bra på fötterna när dom säger att det här kan vi.
Det här är vi duktiga på, det här skall du inte lägga dig i.257

Tjänstemännen är stolta över det bolag de arbetar för och den kunskap och det rykte som ett
”duktigt och välskött bolag” som bolaget åtnjuter. De beskriver sin relation till kommunen
som ett samarbete.

Ja, med kommunen så har vi ju ett intimt samarbete naturligtvis. Vi för ju
diskussioner och har dialoger så det är ju inte ensidigt som det kommer krav utan
det blir ju en diskussion. Vad är tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt möjligt att
genomföra. Det är ju alltid det som det handlar om, en avvägning och
sammanjämkning av olika intressen.258

Tekniska Verkens sakexpertis och det faktum att bolaget har skickligt förvaltats och gjort sig
nationellt kända som innovatörer på sitt område har lett till att de har skaffat sig en stark
förhandlingsposition. Att bolaget under en lång tid har fått agera självständigt har dessutom
lett till att de har en stark vilja. Flera av de intervjuade anser att en av orsakerna till att
Tekniska Verken har kunnat bli framgångsrika är att de lämnats ifred och fått agera på egen
hand. Det har förekommit och förekommer fall där en tydlig konflikt mellan olika åsikter är
synlig. Fjärrvärmen var det tydligaste exemplet i min studie. I ett längre perspektiv så är
Tekniska Verkens påverkan på politikerna tydlig, speciellt när det gäller beslut gällande
avfallsbehandling och energiutvinning på Gärstadverket. Tjänstemännen initierade den nya
tekniken och positionerade sig, vilket gav resultat under 1990-talet. Det är ett exempel på
påverkan som politikerna tydligt har influerats av när det gäller den lokala miljöpolitiken.

8.2.4 Makt en del av inflytandet
Enligt den tidigare presentationen av maktdebatten kan makt och inflytande relateras till
varandra. Dahl tolkade t.ex. inflytande som något större än makt. Han såg det snarare som en
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referensram inom vilken makt utgjorde en del av inflytandet. Allmänt definierade Dahl makt
som något som utövades över någon annan:

A has power over B to the extent that he can get B to do something that B
wouldn’t otherwise do259

Dahls definition av makt stämmer in på de exempel som presenterades när det gällde
fjärrvärmeutbyggnaden och den viktbaserade avfallstaxan. Där hade politikerna (A) makten
över tjänstemännen (B) i den utsträckning så de kunde få tjänstemännen (B) att göra något,
dvs. acceptera utbyggnaden och införandet av en viktbaserad taxa, som de annars inte skulle
ha gjort. Pettersson ser i likhet med Dahl inflytande som ett vidare begrepp än makt,
relationen mellan makt och inflytande uttrycker han på följande sätt:

…inflytande definieras såsom varje konsekvens av en aktörs handlande på en
annan aktörs handlande. Inflytande omfattar därvid såväl de avsedda som de icke
avsedda konsekvenserna av ett handlande. Makt blir således ett specialfall av
inflytande, nämligen konsekvenserna av det avsiktliga handlande.260

Empirin och teorin styrker att makt och inflytande har ett samband där makt utgör en del av
inflytandet. I intervjuerna har makt utövats avsiktligt för att nå ett visst mål. Vidare pekar
studien på att makt inte är något statiskt utan dynamiskt och att det förändras, dvs. sättet makt
utövas på är beroende på dess kontext, vilket också Bachrach och Baratz.

Of course power is exercised when A participates in the making of decisions that
affect B. But power is also exercised when A devotes his energies to creating or
reinforcing social and political values and institutional practices that limit the
scope of the political process to public consideration of only those issues which
are comparatively iinnocuous to A261

Bachrach och Baratz ser således makt som rent beslutsfattande men betonar även fasen innan
själva beslutsfattandet, dvs. makten att bestämma över dagordningen. I Tekniska Verkens fall
menar jag att tjänstemännen genom sin kunskap och de tekniska investeringar och val som har
gjorts på lång sikt har haft stora möjligheter att påverka den politiska dagordningen när det
gäller idéer om miljöpolitiken i Linköpings kommunen gällande deras verksamhet. Under en
av mina intervjuer ställda jag frågan till en tjänsteman om han ansåg att han kunde påverka de
aktörer han samarbetar med. Han svarade att:

Ja, det är naturligtvis mycket sagt att vi uppenbart känner att vi kan påverka alla.
Men när vi agerar så gör vi ju det för att kunna ge vår syn och påverka i frågan.
Känner vi att det överhuvudtaget inte är möjligt, då är det inte meningsfullt. Så det
tycker jag nog att visst kan vi försöka påverka i dom flesta av dom här instanserna
men naturligtvis med mer eller mindre gehör eller gensvar.262

Dock räcker inte enbart maktutövning som förklaring till den påverkan som har skett.
Påverkan kan ske utan att en maktutövning tar plats eller som en oförutsedd konsekvens av
tidigare beslut. Jag syftar här på att tjänstemännen under en längre period, då de fick
möjligheten att utveckla verksamheten relativt självständigt i förhållande till sin ägare
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utvecklade vissa attityder, främst när det gäller tekniska lösningar på miljöproblemen som
idag starkt har influerat deras ägare. Den tekniska utveckling har pågått under flera
århundraden har skapade våra attityder till naturen. Tjänstemännens attityder är en
vidareutveckling av det på ett professionellt plan i och med att de besitter en expertkunskap
som politikerna och allmänheten inte har. Genomgående så framkommer det i intervjuerna en
mycket teknisk syn på miljöproblemen. Att det är främst genom utveckling och nyttjande av
teknik som samhället skall kunna lösa våra miljöproblem. En politiker framhåller
nödvändigheten att mer drastiskt ändra människors levnadssätt, dvs. att börja energispara
genom minskad el- och vattenåtgång men menar att han i detta fallet motarbetas av det synsätt
som råder inom energidelen av Tekniska Verken.263

Tekniska Verkens positionering på avfallsområdet när det gäller avfallsförbränning är ett
utmärkt exempel på inflytande. En tjänsteman berättar om hur Tekniska Verken kan påverka
genom sitt agerande eftersom verksamheten är massmedialt uppmärksammad. Genom de
åtgärder bolaget genomför och det faktum att de kanske gör frivilliga eller påtvingade
uttalanden så markerar de också en färdriktning i samhället. När det gäller
avfallsbehandlingen så vållade den en diskussion inledningsvis men samme tjänsteman
upplevde att de åtgärder och ställningstaganden som Tekniska Verken gjorde påverkade
samhällsdebatten i miljö- och avfallsfrågor i en viss riktning.

Och detta då (avfallsförbränning) är ju en samhällstendens som vi tidigt hängde på
och har följt noga och insett att det var en nyckelfråga. Och det är en sån fråga där
vi har positionerat oss långt innan politiker och den lokala omgivningen
överhuvudtaget medvetna om att det skulle bli ett gemensamt europeiskt krav.264

En annan tjänsteman uttryckte sig på följande sätt när det gällde Tekniska Verkens roll i
opinionsbildningen:

Jag tror väl att vi måste väl vara den som försöker dels medverka i
opinionsbildning för att föra dom här miljöfrågorna på ett realistiskt och sakligt
sätt, baserat ändå på vetenskapligt och övrigt kunnande. Och samtidigt då försöka
medverka till att hitta lösningar så att vi reducerar dom här problemställningarna
så långt som möjligt. Medan kanske då en del politiker och andra
intresseorganisationer utvecklar en del, sätter upp en del mål eller visioner som
inte alltid är riktigt realistiskt förankrade. Och det är väl inget fel egentligen, att
man har en målsättning åt ett visst håll men vi måste jobba med sånt som är
rimligt genomförbart i den praktiska världen.265

Ett annat exempel på hur tjänstemännen använder sig av sina professionella resurser är i sitt
arbete som remissinstans till kommunens Agenda 21 arbete. Den lokala handlingsplanen är ett
resultat av de idéer som utarbetades av kommunens runda bordsgrupper. Under intervjuerna
framkom det att både politikerna och tjänstemännen som jag intervjuade såg det största
problemet med implementeringen av den lokala handlingsplanen i de åtgärder som föreslogs.
Åtgärderna har i vissa fall inte tagit tillräckligt stor hänsyn till de ekonomiska faktorerna i
förslagen vilket innebär att de ibland ses som orealistiska och omöjliga att genomföra inom
den tidsram som ställts upp för den föreslagna åtgärden .266
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Men samtidigt är det klart att i dom detaljmål som förs fram i Agenda 21 är det ju
ett antal som idag realistiskt sett inte är genomförbara utan som man då får
hänföra litegrann till dom här höga målsättningarna, där man inte idag vet om det
går att nå dom här målen. Det finns ett antal sådana. Det har vi naturligtvis sett
som vårt ansvar också att påpeka att så är det och dom kan vi då inte i den
meningen ställa oss bakom.

Således har kritik framförts till de politiker och tjänstemän som arbetar med Agenda 21 och
har huvudansvaret. En tjänsteman ansåg att deras åsikter mött förståelse och att de ansvariga
politikerna och tjänstemännen var beredda att revidera vissa av föreslagen i den lokala
handlingsplanen.

Man är ju alltså beredd, så att säga, på ganska grundläggande saker, backa på
tyngden i det här dokumentet.

Vad kan då sägas om makt och inflytande på energi- och avfallsområdet i Linköping? Makt
ses i denna uppsats som en kapacitet eller en egenskap. En maktresursansats har använts för
att kunna skapa en analysram och strukturera det material som samlats in. Empirin visar
tydliga exempel då både makt och makt som del av inflytandet har utövats. I sista avsnittet
presenteras de slutsatser som jag har kommit fram till i min studie.
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8.3 Slutsatser

Makt är ingenting att uppröras över, tvärtom utövandet av makt och
dess underkastelse är en förutsättning i dagens samhälle.267

Jag har i denna magisteruppsats studerat makten på energi- och avfallsområdet i Linköpings
kommun. Syftet med uppsatsen var att undersöka källorna till makten på energi- och
avfallsområdet i Linköpings kommun och dess maktutövning. Flera avgränsningar gjordes för
att möjliggöra denna studie, den viktigaste var att studien begränsades till de miljöåtgärder
som omfattar Tekniska Verkens energi- och avfallsverksamheter. De frågeställningar som har
varit vägledande för studien var hur makt definierades och vilka källor makten grundades på;
vilka möjligheter (formella och informella) har aktörerna för att kunna utöva makt; och hur
makten utövades på det studerade området? Frågan återstår nu om syftet med uppsatsen är
uppfyllt och om frågeställningarna har varit lämpliga för att uppfylla syftet. Svaret på denna
fråga lämnar jag till läsaren. Jag kommer nedan att presentera de slutsatser som jag har dragit
av min studie.

Makt har teoretiskt sett definierats som en kapacitet eller en egenskap som bör ses som något
en aktör utnyttjar eller använder sig av för att göra något som gagnar deras mål. Det finns två
viktiga delar i själva studien av makten på energi- och avfallsområdet. Den första delen är
källan till makt, där en resursklassificering gjordes. Den andra delen utgjordes av själva
maktutövningen. Makt är något dynamiskt som alla aktörer i mån av tillgängliga resurser,
förmåga, tillfälle och tolerans kan utöva till sin fördel. I studien har ett antal exempel tagit upp
där både tjänstemän och politiker har utövat makt för att få igenom sin vilja, eller framföra
sina värderingar och synsätt. I en gränsorganisation som Tekniska Verken finns inga
bruksanvisningar på hur makt skall utövas eller inflytande sker. I gränsområdet mellan den
offentliga och den privata sektorn är det av oerhörd vikt att en tydlig kommunikation sker
mellan de inblandade aktörerna.

Tekniska Verken har historiskt sett fått agera och utvecklas relativt självständigt i förhållande
till sin ägare kommunen. Empirin pekar på en relation som under de senaste tio åren har
förändrats, framför allt när det gäller det politiska inslaget och styrningen av verksamheten.
Kommunen har idag ett tydligare uttalat intresse av att utöva en aktiv ägarroll än vad som
tidigare skett. I utövandet av en mer aktiv ägarroll så finns en maktaspekt. För att kunna utöva
makt krävs att aktören har tillgång till resurser, besitter förmågan att nyttja dem, att tillfället
ges att utöva makten och att det tolereras av dem som makten utövas mot. Av de fyra
resurstyper som har används i kategoriseringen (legala-hierkiska, politiska, finansiella och
professionella resurser) framstår de legala-hierarkiska och de professionella resurserna som
mest dominerande.

Under intervjuerna framträdde en bild av att politikerna som ägare har det sista ordet när det
gäller beslutsfattande i en konfliktsituation. De besitter en lagligt grundad auktoritet att driva
igenom ett politiskt beslut. Avgörande är här att den politiska viljan är enad och att styrelsen,
kommunens representant är stark nog att agera pådrivande. Det gäller dock att utnyttja denna
makt med försiktighet för att både politiker och tjänstemän skall kunna behålla och
vidareutveckla den goda relationen som de idag anser att de har till varandra. Det är här det
strategiska tänkandet och de rationella valen kommer in i bilden. Min tolkning är att
politikerna i studien främst tycks använda sig av makt för att nå sina politiska mål, som t.ex.
                                                          
267 Gailbraith John Kenneth (1983) op.cit., s.22
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att lyckas genomföra en implementering av miljöpolitiska åtgärder som utbyggnad av
fjärrvärmen. Tjänstemännen å andra sidan verkar utnyttja inflytande mer än makt. Denna
situation kan vara ett resultat av att tjänstemännen har en större kontinuitet i sitt arbete än vad
politikerna har.

Genom att använda de fyra exemplen på maktutövning som jag har presenterat och sätta dem i
relation till maktteorin kan några slutsatser göras. En öppen maktutövning sker oftast i en
konfliktrelaterad situation där olika åsikter, värderingar och mål sätts mot varandra. En dold
maktutövning, dvs. när makt är del av inflytande sker oftast i en kontext som inte
karakteriseras av en konflikt. Maktutövning kan bättre förklaras genom att använda en
maktresursansats där strategiskt agerande och rationella val kan användas för att förklara och
förstå ett visst handlande. Den definition av makt som jag valde att presentera
sammanfattningen av kapitel sex löd: makt ” i den grundläggande betydelsen av rätten och
kompetensen att bestämma.”268

När det gäller makten på energi- och avfallsområdet i Linköpings kommun visar min studie
att rätten och kompetensen att bestämma finns både hos politiker och tjänstemän. Den
juridiska rätten har kommunens politiker som representanter för medborgarna som är de
egentliga ägarna till Tekniska Verken. Kompetensen (i form av expertkunskapen på området)
att bestämma finns främst hos tjänstemännen. Det innebär inte att politikerna inte har
kompetensen att bestämma men de professionella resurserna och förmågan att nyttja dem är
beroende på hur pass väl insatt aktören är i situationen. När det gäller Tekniska Verken har
tjänstemännen större möjligheter att både ha tillgång till de professionella resurserna som
förmågan att nyttja dem. Kompetensen att strategiskt välja vad man vill genomdriva och hur
en förankring kan uppnås är dock något som  båda de studerade aktörsgrupperna kan besitta.
Ett exempel på detta är uppförandet av Elvina. Någon bör bestämma och någon annan bör ge
vika. Det innebär inte att samma aktör bestämmer i varenda fall utan snarare kan det ses som
en förhandling där parterna ger och tar för att nå bästa möjliga utfall. Det är vad som tycks ha
skett när det gäller makten på energi- och avfallsområdet i Linköping.

                                                          
268 Ekonomirådets rapport SNS 2000 op.cit. s.20
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Bilaga 1

1998-10-29

Hej!

Mitt namn är Ylva Lindén och jag är magisterstudent i statsvetenskap vid Linköpings
universitet. I början av 1998 började jag arbeta för statsvetaren Geoffrey Gooch som
medverkar i EU-projektet  ”Sustainability, locality and democracy: community identity in the
sustainability transition” tillsammans med forskare från fyra andra europeiska länder. Han
studerar implementeringen av lokal Agenda 21 i Linköping.

I anknytning till detta skriver jag min magisteruppsats och skulle därför vilja träffa dig för en
intervju. Jag kommer att studera Tekniska Verkens engagemang och strategier för miljön i
Linköping, främst inom områdena energi och avfall. Jag är särskilt intresserad av Tekniska
Verkens strategi/strategier för miljön, genomförandet av dessa och hur ni påverkas av
kommunens miljöpolitik. Av intresse är också de satsningar ni genomför på energi och
avfallsområdena och hur ni arbetar med miljöfrågorna. Jag hoppas att du kan ställa upp på en
intervju under november och med anledning av detta kommer jag att ta kontakt med dig per
telefon.

Med vänlig hälsning

Ylva Lindén
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Bilaga 2

Intervjufrågor

1. Kan du berätta lite om dig själv och ditt arbete här på Tekniska Verken?
 
2. Vad betyder miljön för dig?
 
3. Vad betyder miljön för Tekniska Verken?
 
4. Hur/När startade Tekniska Verkens miljöengagemang?
 
5. Hur arbetar man med miljöfrågor allmänt i företaget (internt/externt)
 
6. Genomsyrar miljöengagemanget hela företaget ?
 
7. Hur hänger det ihop med Agenda 21?
 
8. Vad har Tekniska Verken för strategier när det gäller miljön?
 
9. Hur genomförs dessa strategier?
 
10.  Finns det några särskilda prioriteringar bland dessa miljöstrategier?
 
11.  Vem påverkar de beslut ni tar? Påverkas ni av andra aktörer
 
12.  Hur fungerar samarbetet med kommunen? Hur ser er relation/ert förhållande till
kommunen ut?
 
13.  Kan ni påverka dessa aktörer själva?
 
14.  Finns det några viktiga personer när det gäller miljöarbetet som du särskilt skulle vilja
nämna?


