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Under 1980talet blev miljötanken en allt tydligare del av den svenska socialdemokratins 

idégods. Från att ha varit en företeelse i partiets sidoorganisationen togs föreställningen om 

människans förvaltande av naturen in i rörelsens kärna, och påverkade stora delar av den 

politik Socialdemokraterna förde i slutet av 1980talet och därefter. Under samma årtionde 

växte olika marknadsvänliga krafter fram inom partiet, samlade under namnet Den tredje 

vägen. Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i regeringens proposition 1987/88:50 om 

trafikpolitiken inför 1990talet och redogör för hur miljötanken manifesterats i den konkreta 

trafikpolitiken. Därefter prövas hypotesen att miljötanken användes för att rättfärdiga 

marknadsvänliga reformer gällande framförallt järnvägen och SJ.  

 

 

Nyckelord: Socialdemokrati, trafikpolitik, miljöpolitik, välfärd, SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 

 1  Inledning 4 
 2  Tidigare forskning 5 
 3  Mål 7 

 3.1  Syfte och hypotes   7 
 3.2  Frågeställningar 7 

 4  Medel 8 
 4.1  Teori 8 
 4.2  Metod och material 10 

 5  Lingonboken 12 
 5.1  Natur och miljö 12 
 5.2  Marknaden 13 
 5.3  Vägtrafiken 13 

 6  Propositionen 14 
 6.1  Trafikpolitikens och transportsystemets uppgifter 14 
 6.2  Vägtrafiken 15 
 6.3  Järnvägen 17 
 6.4  Städer och tätorter 19 
 6.5  Skatter och avgifter 20 
 6.6  Investeringar 22 
 6.7  Utredningar 19 

 7  Analys 20 
 7.1  Lingonbokens tecken 21 
 7.2  Propositionens tecken 22 
 7.3  Jämförelse 24 

 8  Hypotesprövning 27 
 9  Sammanfattning 29 
 10 Källor 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



Vid tiden för propositionens författande skrevs parti och myndighetsnamn med gemen 

(socialdemokraterna, vägverket). I den här uppsatsen skrivs namnen med versal 

(Socialdemokraterna, Vägverket) utom i citat. 

 

1. Inledning 

 

”Skall de politiskt hemlösa i alternativrörelsen uppslukas av Garthons maskrosparti?” 

 Stefan Edman  1

 

1981 bildades Miljöpartiet, och Socialdemokraternas interna debatt kring miljöfrågor fick en 

ny dimension: tänk om de gröna toge röster från det egna lägret? Huruvida cynisk valtaktik 

eller genuin idealism låg bakom det nya engagemanget låter den här uppsatsen vara osagt, 

men inom partiet växte utan tvivel gruppen som ansåg att Socialdemokraterna måste bli 

miljövänligare. 1985 fick Sverige sin förste miljöminister i Ingvar Carlsson, 1987 års 

socialdemokratiska kongress behandlade miljöfrågan extensivt, och med kongressen i ryggen 

lade regeringen fram en ambitiös miljöproposition, innehållande t. ex. en plan för att helt fasa 

ut svensk freonanvändning till 1995.  Kongressen antog även en serie miljöpolitiska riktlinjer 2

som fick namnet Lingonboken. Det lilla häftet är resultatet av ett årtiondes intensiv debatt 

kring kärnkraft, utsläpp, tillväxt och förvaltarskap, och innehåller problemformuleringar, mål 

och medel gällande allt från försurning till arbetsmiljö. Lingonboken är en viktig politisk 

artefakt, och den utgör startskottet för min undersökning. 

Att miljön blivit en viktig politisk fråga under 80talet kan inte bestridas. Den här 

uppsatsen handlar om hur den tog sig uttryck i trafikpolitiken. I januari 1988 presenterade 

regeringen Carlsson proposition 1987/88:50 om trafikpolitiken inför 1990talet, med flera 

insatser för att minska trafikens negativa miljöpåverkan. Propositionen har emellertid inte 

bara miljövänlighet för ögonen, utan även ett SJ med långtgående finansiella problem samt en 

underfinansierad infrastruktur och bitvis föråldrad maskinpark. 

I den föreliggande Cuppsatsen redovisar jag hur de miljöpolitiska strömningarna inom 

Socialdemokraterna tog sig uttryck på det trafikpolitiska området, och hur de vägdes mot eller 

1 Edman (1981), s. 19, citerad i Anshelm (1995), s. 77. 
2 Anshelm (1995), s. 9192, 108 ff., 120121; Prop. 1987/88:85. 
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kombinerades med andra ideologiska och pragmatiska ställningstaganden. Jag driver därefter 

hypotesen att miljöfrågan i den konkreta trafikpolitiken användes till att rättfärdiga 

rationaliseringar och effektiviseringar, inte minst inom SJ. 

 

2. Tidigare forskning 

 

Uppsatsen berör tre forskningsfält: trafikpolitik, miljöpolitik och den svenska 

socialdemokratin under 80talet. Gällande trafikpolitiken är det rimligt att känna till den 

svenska järnvägens historia. Lena AnderssonSkogs avhandling Såsom allmänna inrättningar 

till gagnet, men affärsföretag till namnet behandlar SJ:s politiska och ekonomiska utveckling 

19201980. Av vikt för den här uppsatsen är de ekonomiska problem SJ dragits med en längre 

tid vid författandet av de båda primärkällorna. Tillsammans med den koncisa version av 

järnvägens framväxt i Sverige som ges i flera ekonomiskhistoriska översiktsverk, till 

exempel Lennart Schöns En modern svensk ekonomisk historia, är avhandlingen god 

bakgrundsläsning i ämnet.  3

Angående biltrafiken bör nämnas Per Lundins avhandling Bilsamhället: Ideologi, expertis 

och regelskapande i efterkrigstidens Sverige. Lundin argumenterar för Efterkrigssverige som 

ett land väl anpassat till bilismen, och knyter reformerna som ledde dit till de experter som var 

involverade i efterkrigstidens stads och samhällsplanering.  Även Martin Emanuel hänvisar 4

till dessa experter när han i sin avhandling förklarar cykeltrafikens marginalisering till förmån 

för bilen 19301980.  De båda texterna kan läsas för att enkelt överskåda den svenska 5

bilismens utveckling, inte minst i storstäderna, samt även som exempel på arbeten kring 

ideologiska preferenser och deras praktiska uttryck i trafikpolitik och samhällsplanering. De 

gör det även möjligt att jämföra hur teknokraters av olika slag preferenser först ges ett stort 

inflytande och sedan får stryka på foten inför politiska målsättningar i vår närmaste historia – 

även om en sådan undersökning inte företas i den här uppsatsen. 

Jonas Anshelm har passande nog behandlat Socialdemokraternas miljöpolitik under 

efterkrigstiden, inte minst kring perioden för propositionens författande, i Socialdemokraterna 

3  AnderssonSkog (1993), Schön (2012), s. 159163. 
4  Lundin (2008). 
5  Emanuel (2012). 
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och miljöfrågan.  Anshelm berättar om högljudda krav på en miljövänlig politik från partiets 6

sidoorganisationer – främst Broderskapsrörelsen med Stefan Edman i spetsen – som vann allt 

starkare gehör, inte minst sedan man insett att det unga Miljöpartiet hotade uppsluka de 

radikala gräsrötterna. Både inom partiet och från fackligt håll slöt arbetarrörelsen upp kring 

visionen om en miljövänlig politik som kunde förenas med tillväxt och full sysselsättning. 

Processen ledde bland annat fram till den för uppsatsen aktuella Lingonboken.  7

Företagens svar på politikens (och allmänhetens) miljöambitioner behandlas av Janni 

Jensen i Miljöinvesteringar i svensk transportnäring: Drivkrafter och strategier. Jensen 

beskriver hur miljöfrågan, som vuxit i betydelse under 80talet, kom SJ och andra företag att 

börja tävla i miljövänlighet. Skälen gällde både fördelar kring marknadsföring och den 

ekonomiska lönsamheten, men företagens förändringar och investeringar (till exempel val av 

bränsle) skedde mot bakgrund av den skärpta konkurrens som följde på statsmakternas 

åtgärder för järnvägens tillväxt på biltrafikens bekostnad.  Jensens forskning blir relevant när 8

konsekvenserna av det fenomen jag analyserar skall undersökas, och är alltså forskning som 

naturligt följer på den jag ägnar mig åt här. För den som läser min uppsats och undrar vad som 

hände sedan rekommenderas alltså Miljöinvesteringar i svensk transportnäring. 

En analys av diskursen kring miljö och natur genomförs i Johan Hedréns Miljöpolitikens 

natur. Hedrén menar att naturen sedan 60talet (boken utkom 1994) endast ansetts ha ett 

instrumentellt värde som baserats på hur naturen kunnat utnyttjas av människor och samhälle i 

stort.  Detta ger upphov till frågan om vilken syn på naturen som uttrycks i Lingonboken 9

respektive proposition 1987/88:50 – är dess värde instrumentellt eller inneboende? 

I The Making of New Environmental Consciousness pekar författarna på den svenska 

statens starka ställning i miljörörelsen (t ex genom etablerandet av Statens Naturvårdsverk), 

och kopplar detta till välfärdsstaten.  Delvis mot bakgrund av detta, och delvis på grund av 10

deras behandlande av socialdemokratisk ideologi, blir olika verk om välfärdsstaten relevanta. 

Ingemar Lindberg är polemisk när han i Välfärdens idéer redogör för sin syn på välfärdens 

”stagnation och kris” under 1980 och 1990talen. Han menar att ”ekonomistiskt” tänkande, 

6  Anshelm (1995). 
7  Anshelm (1995), se särskilt sidorna 6466, 7680, 102106, 113, 120124. 
8  Jensen (2008). 
9  Hedrén (1994). 
10  Cramer et al. (1990). 
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”en variant på den nyttorationella idétraditionen”, ligger bakom systemskiftet.  Av intresse 11

blir då om detta stämmer i det aktuella fallet. Återfinns det påstådda ekonomistiska idégodset 

och dess effekter på välfärden även på det trafik och miljöpolitiska området? 

 

 

3. Mål 

3.1 Syfte och hypotes 

 

Syftet med den här uppsatsen är att redogöra för hur den höga prioritet miljöfrågan under 

1980talet fick inom Socialdemokraterna tog sig uttryck på det trafikpolitiska planet efter att 

hänsyn tagits till andra politiska prioriteringar.  

 

3.2 Frågeställningar 

 

Min huvudsakliga frågeställning lyder: Hur såg Socialdemokraternas miljöpolitiska ambition 

gällande trafikpolitiken ut innan respektive i proposition 1987/88:50? För att tydligare 

besvara den använder jag mig av två underfrågor: 

1. Vilka konkreta miljörelaterade åtgärder och reformer föreslås i proposition 

1987/88:50? 

2. Hur motiveras dessa åtgärder och reformer? 

 

Inom ramen för underfråga 2 prövas hypotesen att miljöpolitiken användes för att 

rättfärdiga rationaliseringar och effektiviseringar, främst gällande Statens järnvägar (SJ). Jag 

har valt  hypotesen eftersom den skulle kunna förklara bakgrunden till och resultatet av 

miljöfrågans anpassning till den övriga politiken. Genom hypotesen förenas de tre ämnen den 

här uppsatsen vidrör: miljöpolitiken, trafikpolitiken och Socialdemokraternas ideologiska 

utveckling under 1980talet. Det funnes, om hypotesen stämde, åtskilliga opinioner inom 

partiet som kunde delas efter vilken prioritet de gåve åt marknadslösningar respektive 

miljöfrågan. En grupp hade miljön för ögonen, men vore kritiska till den agenda som 

11  Lindberg (1999), kap. 3, 5, 7, citat från s. 110. 
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sedermera kommit att kallas nyliberal, medan en annan såge miljöproblematiken som 

antingen underordnad marknadsvänliga reformer eller möjlig att lösa just genom marknaden. 

Min hypotes skulle innebära att miljötanken användes i proposition 1987/88:50 för att vinna 

över marknadsskeptiker till regeringens sida, genom att visa hur de föreslagna metoderna att 

stävja SJ:s ekonomiska problem också skulle vara av vikt för ett miljövänligare Sverige. 

Hypotesen har en tydlig svaghet i att det är svårt att bevisa varför någon faktiskt gjorde 

något. Den som ger sig på uppgiften måste lita till olika vittnesmål, i det här fallet 

Socialdemokraternas eget. Partiet har förstås goda skäl att framställa sig självt som enigt, och 

dessutom både miljövänligt och tillväxtorienterat. Ett sätt att hantera detta blir att jämföra 

olika vittnesmål från olika tidpunkter – och i det här fallet även från olika delar av partiet 

(kongressen respektive regeringen). Om olika vittnesmål framträder kan ett resonemang kring 

skillnaden föras. Lingonboken och propositionen blir två vittnesmål om miljötankens roll i 

socialdemokratin, och den del av uppsatsen som kretsar kring hypotesen handlar till stor del 

om jämförelsen mellan dem. 

Mot bakgrund av detta vill jag förtydliga att uppsatsen har ett enskilt syfte: att redogöra för 

hur den höga prioritet miljöfrågan under 1980talet fick inom Socialdemokraterna tog sig 

uttryck på det trafikpolitiska planet efter att hänsyn tagits till andra politiska prioriteringar. 

Hypotesen är ett sätt att förklara resultatet av denna undersökning.  

Undersökningen är relevant, eftersom den tar Socialdemokraternas eget påstående om att 

miljön är en del av välfärden samt de trafikpolitiska konsekvenser detta får under slutet av 

1980talet, och prövar en teori om välfärdens omställning under just denna period på det fall 

som uppstår. Jag upplever att den rådande forskningen kring ämneskombinationen 

trafikmiljövälfärdideologi med fördel kompletteras med den undersökning jag i det följande 

presenterar, och de som följer därpå. 

 

4. Medel 

4.1 Teori 

 

Stig Montin presenterar i Privatiseringsprocesser i kommunerna en teori baserad på tidigare 

forskning gällande anledningar till privatiseringar och andra näringslivsvänliga reformer i 
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svensk välfärd. Två fenomen driver fram förändringarna: den medborgerliga opinionen, inte 

minst ett missnöje med den offentliga sektorn, samt den fragmentering som Montin menar är 

ett kännetecken för den moderna staten.  Att så är fallet utvecklas inte från Montins sida. 12

Staten sägs ha två funktioner: effektivitet och legitimitet.  

 

Med 'effektivitet' avses statens förmåga att ständigt reproducera 

förutsättningarna för en 'varurelation'. Exempelvis är kriteriet för en effektiv 

utbildningspolitik att varan arbetskraft blir eftertraktad. Med 'legitimitet' avses 

statens förmåga att tillgodose sociala mål och välfärd för medborgarna. Detta 

kräver 'ickevaruifierade' former av serviceproduktion, t ex hälso och sjukvård, 

barnomsorg och äldreomsorg.  13

 

När effektiviteten sjunker minskar statens förmåga att stödja den kapitalistiska ekonomin, 

medan sjunkande legitimitet gör att resurserna för att uppnå de sociala målen krymper. Krav 

på rationaliseringar möter krav på en för folkflertalet gagnerik verksamhet, och när problemen 

växer tillgriper staten ”krishanteringsmetoder”. Den fragmentering Montin förutsätter gör 

staten mottaglig för rådande idéströmningar.  Han identifierar fyra sådana under 1980talet: 14

privatiseringslinjen, ekonomistlinjen, decentralismen och traditionalismen. 

Privatiseringslinjen innebär tilltro till avpolitiserad konkurrens genom avyttring eller 

delegering. Ekonomistlinjen är en mildare variant, där mindre privatiseringar anses 

nödvändiga ur kostnadssynpunkt och önskvärda ur valfrihetssynpunkt. Decentralismen 

betonar brukarinflytande och andra ”konsumentinriktade”  privatiseringslösningar, medan 15

traditionalismen slutligen ser privatisering och decentralisering som hot mot den 

representativa demokratin.  16

De tre sistnämnda idéströmningarna fanns representerade inom socialdemokratin. Såväl 

Montin som den tidigare nämnde Ingemar Lindberg har noterat att ekonomistlinjen växte på 

de andras bekostnad mot 80talets slut. Montin låter oss förstå att just denna idéströmning 

12  Montin (1992), s. 52. 
13  Montin (1992), s. 53. 
14  Montin (1992), s. 52. 
15  Min benämning. 
16  Montin (1992), s. 54. 
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hängde samman med den så kallade ”kanslihushögern”, en riktning inom socialdemokratin 

med en marknadsvänlig prägel, och enligt somliga ett tecken på en nyliberal orientering från 

partiets sida, och även i svensk politik i allmänhet.  17

Bland de krishanteringsmetoder staten använder sig av identifierar Montin fyra: 1) 

decentralisering av besparingsbesluten, 2) stimulering av kommunernas effektivitetsbidrag, 3) 

återprivatisering av serviceproduktionen för att minska det offentligas kostnader och/eller 

utformande av ”marknadsliknande relationer så att reglerna blir analoga med de regler som 

gäller för handel med varor” samt 4) förhoppningar om att det civila samhället skall återta en 

del av ansvaret för verksamheten.   18

I arbetet med ideologi och legitimitet lånar jag diskursanalytiska verktyg från Ernesto 

Laclau och Chantal Mouffe, presenterade av Bergström och Boréus i Textens mening och 

makt. Hela den diskursanalytiska apparaten är inte relevant för uppsatsen, och detsamma 

gäller för dess ontologiska grund. Den är däremot användbar vid en mindre undersökning av 

text och ideologi, och jag har valt den eftersom den låter mig analysera begrepp och deras 

relationer till olika aspekter av den socialdemokratiska politiken som kan stå i konkurrens 

med varandra. 

Laclaus och Mouffes teori om diskursen – helheten av språklig och social praktik kring ett 

givet fenomen  – börjar med tecknet. Ett tecken är en kombination av ett uttryck (ljud eller 19

text) och en föreställning, där, till exempel, ”tåg” och ”tår” skiljs från varandra dels genom att 

de låter och stavas olika, och dels genom att de hänvisar till olika fenomen.  Ett teckens 20

innehåll kan emellertid förändras över tid. Ett tecken vars innehåll är omstritt kallas element.  21

Motsatsen till ett element är ett moment, alltså ett tecken vars betydelse är ”låst” till ett 

begränsat antal betydelser. Detta sker genom att tecknet ges ett sammanhang inom diskursen, 

och att förvandla element till moment är en av diskursens kärnfunktioner.  Tecken finner en 22

stor del av sin betydelse genom relationen till andra tecken. När teckens positiva och negativa 

17  Montin (1992), s. 54, Lindberg (1999), se kap. 3, 5 och 7. 
18  Montin (1993), s. 53. 
19  Bergström & Boréus (2012), s. 364. 
20  Bergström & Boréus (2012), s. 365. 
21  Bergström & Boréus (2012), s. 365, 373. 
22  Bergström & Boréus (2012), s. 366. 
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förhållanden till varandra bestäms fastställs ekvivalenskedjor.  Artikulering är slutligen den 23

praktik som förändrar ett elements innehåll.  24

 

4.2. Metod och material 

 

I den här uppsatsen kommer jag att etablera ekvivalenskedjor av de för ämnet relevanta 

tecken som återfinns i regeringens proposition 1987/88:50 om trafikpolitiken inför 1990talet 

samt Lingonboken. Propositionen är 1200 sidor lång, och består av tre delar: 400 sidor från 

kommunikationsdepartementet, 400 sidor från finansdepartementet och 400 sidor bilagor. Jag 

har avgränsat min undersökning till den del som kommer från kommunikationsdepartementet, 

eftersom jag bedömer det som troligt att det är där miljötanken kommer att återspeglas 

tydligast.  

Jag har valt att använda Lingonboken som källan jag jämför propositionen med, eftersom 

den är den destillerade formen av Socialdemokraternas ideologiska ställningstaganden i 

miljöfrågan under 80talets andra hälft. Det är ett dokument som hela partiet har ställt sig 

bakom, varför dess innehåll torde ha haft stor genomslagskraft, även om det uttrycktes på 

andra sätt än genom just Lingonboken själv. Att använda den är ett enkelt och tillförlitligt sätt 

att ta reda på vad Socialdemokraterna uttalade för ambitioner på miljöområdet innan den 

praktiska politiken kom in i bilden. 

Genom ekvivalenskedjorna kommer jag att förstå hur regeringen vägde sina olika 

åtaganden och målsättningar mot varandra, och hur resultatet såg ut, alltså vilka ideologiska 

respektive pragmatiska ställningstaganden regeringen gjorde och vilken praktisk politik dessa 

ställningstaganden resulterade i. Jag kommer att jämföra mina slutsatser med Stig Montins 

teori om privatisering och marknadsanpassning i välfärden. Om teori och forskning stämmer 

överens kommer undersökningens slutsats bli, att miljötanken i proposition 1987/88:50 i 

själva verket var ett sätt att skaffa legitimitet inför folket åt en eller flera åtgärder avsedda att 

främja ”kapitalismens” effektivitet. Om inte är miljötanken frikopplad från sådana åtgärder, 

eller så återfinns åtgärderna inte alls. Om åtgärderna finns ställs dessutom frågan i vilken 

utsträckning de kan sorteras in under någon av de fyra krishanteringsmetoder Montin nämner. 

23  Bergström & Boréus (2012), s. 367. 
24  Bergström & Boréus (2012), s. 369. 
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I det följande redogör jag först för Lingonbokens respektive propositionens relevanta 

innehåll, och applicerar därefter de diskursanalytiska verktygen. Innehållet i de båda källorna 

bedöms som relevant om det knyter an till både trafikpolitik och miljöpolitik, eller är av stor 

vikt för att förstå det övriga relevanta innehållet. 

Källorna kan, som ovan noterat, sägas ha en egen agenda, nämligen att släta över 

konflikter inom partiet, och istället presentera enighet kring förslagen. Det kan alltså vara så 

att källorna aktivt försöker dölja den verkliga anledningen bakom de reformer de föreslår, 

vilket enligt somliga skulle försvåra eller omöjliggöra prövningen av den här uppsatsens 

hypotes. Detta vore emellertid att missförstå uppsatsens syfte – eftersom den bild 

Socialdemokraterna presenterar i de båda texterna var den som mottogs också av de läger 

partiet behövde vinna över till sin egen sida blir en analys av det budskap källorna faktiskt 

framför mer relevant än de bakomliggande stridigheterna kring hur budskapet skulle lyda. Det 

är alltså genom budskapet självt och dess mottagare uppsatsens syfte uppfylls och hypotesen 

prövas. Att källorna verkligen representerar Socialdemokraternas trafik och miljöpolitiska 

ambitioner tvivlar jag inte på, med anledning av avsändarnas tyngd – kongressen respektive 

regeringen. I båda fallen vore det tänkbart att mer vidlyftiga ambitioner egentligen förelåg, 

men att de inte kunde uttryckas av taktiska skäl. Att bevisa att något sådant var fallet vore 

däremot mycket svårt eller – ännu troligare – helt omöjligt. Jag betraktar därför de båda 

källorna som hörande till de bästa tillgängliga. 

 

5. Lingonboken 

5.1 Natur och miljö 

 

Lingonboken antar en storslagen, ibland ödesmättad och ibland nästan vördnadsfull ton när 

den talar om naturen. Redan i bokens ursprungliga titel (”Miljön – vår gemensamma framtid”

) anar läsaren vartåt det barkar. Inledningen gör gällande att en global miljökris råder, och 25

att saken gäller mänsklighetens existens. Miljöfrågan är en del i grunden för den 

internationella fredssträvan, och för den socialdemokratiska rättvisekampen.   Exempel på 26

problem som är relaterade till trafikpolitiken är tärandet på ozonlagret och försurningen av 

25  Lingonboken, s. 3. 
26  Lingonboken, s. 4, 6. 
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skog, mark och vatten. För att bekämpa det tidigare vill Socialdemokraterna inledningsvis 

minska freonanvändningen med 25 % till 1990, och förbjuda de farligaste freonerna helt. 

Gällande försurningen vill man skärpa handlingsprogrammet mot luftföroreningar och 

försurning från 1985. Kväveoxidutsläppen i Sverige skall minskas med 30 % mellan 1980 och 

1995, och till sekelskiftet skall utsläppen halveras. För begränsning av utsläpp av kväveoxider 

och kolväten skall nya aktionsprogram tas fram.  27

Trots denna vid en första anblick altruistiska omvårdnadstanke genomsyras boken av en 

utpräglad instrumentell syn på naturen. Skador på den leder till skador på människan. 

Välfärden förutsätter en god miljö, och nya, högre uppsatta miljökrav kan leda till 

arbetstillfällen och tillväxt.  Den första riktlinje partistyrelsens verkställande utskott ger 28

omställningen av energisystemet bort från kärnkraften är, att det är ekonomiska och 

industriella skäl som gör gällande, att omställningen så snabbt som möjligt inleds.   29

Om Socialdemokraterna vid något tillfälle tillskriver naturen ett egenvärde är det när det 

svenska kulturlandskapet omnämns. Man skriver att det har ”särskilda värden”, men kallar det 

i samma stycke ”en viktig resurs för människor, som söker vila och rekreation.”  Det enda 30

som helt utan vidare verkar ha ett egenvärde är den biologiska mångfalden.   31

 

5.2 Marknaden 

 

Vid de tillfällen marknadskrafter nämns i Lingonboken är det i egenskap av hinder för 

miljömedvetenhet och en grön utveckling eller omställning. På klassiskt socialdemokratiskt 

manér måste marknaden tyglas för att producera bästa möjliga resultat, baserade på politiska 

prioriteringar. Av intresse är att Lingonboken kritiserar ”de så kallade fria marknadskrafterna” 

för att endast betrakta naturen som en resurs, utan annat värde än det instrumentella den får 

som en del av produktionen.  Lingonboken uttalar själv ingen annan syn på naturen, utan ser 32

endast andra mål än vinstintresset som ledande för människans användande av naturen. 

Miljöfrågan blir alltså slagträ i en äldre strid – om det gäller en ideologisk skillnad eller är 

27  Lingonboken, s. 910. 
28  Lingonboken, s. 5. 
29  Lingonboken, s. 17. 
30  Lingonboken, s. 26. 
31  Lingonboken, s. 27. 
32  Lingonboken, s. 6. 
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fråga om en taktisk överläggning går inte att utläsa. Miljöfrågan måste, enligt boken, 

samordnas med politiska prioriteringar av annan sort, till exempel sysselsättning, ekonomisk 

fördelning och ”regional balans.”  33

Det blir emellertid tydligt att vinstintresset, den avoga inställningen till trots, är ett av de 

mål natur och miljö måste samordnas med. Det finns enligt Lingonboken ingen konflikt 

mellan miljövänlighet och tillväxt, utan vård och hänsyn mot naturen förutsätter ekonomisk 

tillväxt, på samma sätt som den förra prioriteringen mycket väl kan leda till den senare.  34

Lösningen, förstår läsaren, finns inom marknaden, inte i någon bakåtsträvande idé om 

nolltillväxt.  

 

5.3 Vägtrafiken 

 

Gällande transportsystemet konstateras att mycket har gjorts för att begränsa dess negativa 

påverkan på klimatet, men att det som hittills åstadkommits inte räcker. Strängare krav och 

mer långtgående åtgärder behövs, och det är främst mot biltrafiken de skall vara riktade. 

Lingonboken hänvisar till aktionsplanen mot luftföroreningar och försurning från 1985, och 

identifierar katalytisk avgasrening som ett av de första stegen mot en miljövänligare svensk 

personbilspark, tillsammans med en ny bilavgaslag från sommaren 1987 och blyfri bensin. 

Även tyngre fordon omfattas av de nya miljömålen, och restriktioner mot dieseldrivna fordon 

nämns som en potentiell nödvändighet.  35

Lingonboken vill leda vägtrafiken ut ur städer och tätorter genom byggandet av förbifarter. 

Miljövänliga fordon skall utvecklas, och bidrag kan tänkas utgå för att processen skall gå 

snabbare. På motsvarande sätt anses det angeläget att införa en eldriven kollektivtrafik.  36

Det är tydligt att Socialdemokraterna ger järnvägen prioritet över övriga trafikformer. De 

skriver uttryckligen i Lingonboken att väg och flygtransporter ”i stor omfattning” bör ”flyttas 

till järnväg.”  37

33  Lingonboken, s. 6. 
34  Lingonboken, s. 5. 
35  Lingonboken, s. 2122. 
36  Lingonboken, s. 22. 
37  Lingonboken, s. 22. 
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SJ skall ges bättre förutsättningar att konkurrera – samma förutsättningar som vägtrafiken. 

Detta bör ske genom införandet av en trafikmodell, där staten tar huvudansvaret för all 

järnvägsrelaterad infrastruktur, medan företag som utnyttjar infrastrukturen får betala en 

avgift, vars nivå beräknas på samma sätt som för vägtrafiken. SJ:s ekonomiska problem 

nämns i stycket därpå – genom att bli effektivare skall SJ bli konkurrenskraftigt, och därmed 

minska sitt underskott. För att detta skall kunna ske måste infrastrukturen förbättras. Snabbtåg 

är också aktuella att satsa på. Kombitrafiken nämns i detta sammanhang som en 

konkurrensstärkande åtgärd gällande godstrafiken, och i Lingonbokens åtgärdslista nämns 

överföring av godstransporter från tåg och flyg till järnväg som önskvärt.  38

 

6. Propositionen 

6.1 Trafikpolitikens och transportsystemets uppgifter 

 

Regeringen slår fast att trafikpolitikens främsta uppgift skall vara ”att erbjuda medborgarna 

och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande, säker och miljövänlig 

trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader.”  I en tidigare 39

målformulering har ”säker och miljövänlig” inte funnits med, men eftersom de problem 

gällande miljö och människors säkerhet trafiken ger upphov till uppmärksammats mer sedan 

den förra stora trafikpolitiska reformen (1979), och eftersom kunskaperna gällande 

förhållandet trafikmiljö förbättrats, anser regeringen att det är läge att lägga till de båda 

begreppen, för att flytta upp frågorna på agendan. Trafikpolitiken anses vara ett medel för att 

uppnå flera mål, inte bara strikt ekonomiska. Däremot ska medborgarnas och näringslivets 

transportbehov fortfarande stå i centrum, och möjligheten att ta del av service och rekreation 

samt att resa till arbetet är fortfarande transportsystemets uppgift att erbjuda.  Fem mål för 40

transportsystemet ställs upp på propositionens första sida , och återges här i sammanfattad 41

form. Transportsystemet skall bidra tillgodose eller främja: 

 

1. Medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov. 

38  Lingonboken, s. 2223, 37. 
39  Prop. 1987/88:50, s. 21, 168. 
40  Prop. 1987/88:50, s. 2223. 
41  Prop. 1987/88:50, s. 1. 
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2. Ett effektivt resursutnyttjande i samhället som helhet. 

3. Trafiksäkerheten. 

4. En god miljö och resurshushållningen. 

5. Regional balans. 

 

Målet om ett effektivt resursutnyttjande behöver inte ha med miljövänlighet att göra, utan 

kopplas även till samhällsekonomin i allmänhet (men se nedan!). Genom en korrekt 

utformning av transportsystemet blir hela samhällsapparaten effektivare.  Det anses naturligt 42

att infrastrukturen byggs ut med samhällsekonomiska bedömningar som grundval.  43

Den skillnad regeringen verkar göra mellan begreppen ”trafikpolitik” och 

”transportsystem” kan antagligen utläsas i de olika mål de båda knyts till: transportsystemets 

uppgift är trafikförsörjning för industri och service (man kan förmoda att det förra riktar sig 

till näringslivet och det senare till medborgarna), medan trafikpolitiken ska ge riktlinjer och 

utgångspunkter för allmänhetens och andra samhällsaktörers beslut gällande transporter och 

trafik.  44

 

 

6.2 Vägtrafiken 

 

Regeringen är noga med att understryka de fördelar biltrafiken ger den enskilda människan – 

frihet och flexibilitet. Det ökade semesterresandet medelst bil, kvinnors ökade möjligheter att 

ta sig till förvärvsarbeten, specialiserade tjänster samt en levande landsbygd ses som något 

positivt , och regeringen betraktar det varken som realistiskt eller önskvärt att planera för en 45

framtid utan biltrafik (”i varje fall utanför storstäderna” ). Däremot ser regeringen till de 46

problem för miljö och personsäkerhet bilismen medför, och menar att den senare har fått 

utvecklas på de förras bekostnad. Nu, slår regeringen fast, är tiden inne att bilismen anpassas 

efter samt utvecklas mot de mål samhället slår fast, inte minst gällande miljö och säkerhet.  47

42  Prop. 1987/88:50, s. 21, 24. 
43  Prop. 1987/88:50, s. 32. 
44  Prop. 1987/88:50, s. 2829. 
45  Prop. 1987/88:50, s. 5960. 
46  Prop. 1987/88:50, s. 161. 
47  Prop. 1987/88:50, s. 158162. 
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Propositionen visar tydligt att det är vägtrafiken som står för den största andelen av de 

utsläpp regeringen vill minska.  En betydande del av propositionens miljöåtgärder behandlar 48

just dessa utsläpp, och regeringen uttrycker åsikten att den samhällssektor som står för den 

största andelen skador på natur och miljö också bör betala mest för de kostnader skadorna 

leder till . Det är regeringens mål att reducera emissionerna till en nivå naturen tål, och till 49

detta måste transportsektorn bidra. Mellan 1980 och 1995 skall en minskning av 

kväveoxidutsläppen med 30 % ske, och av övriga luftföroreningar med 50 %. 1985 års plan 

mot luftföroreningar och försurning skall vara ett delmål för reduktionen av samtliga utsläpp.

  En konkret åtgärd vägtrafiken kan vidta för att sänka sin negativa miljöpåverkan är en 50

striktare efterlevnad av hastighetsbegränsningar. Dessa sätts nämligen med bilmotorernas 

energiförbrukning vid olika hastigheter i åtanke, och leder därför till så små emissionsvolymer 

som möjligt utan att framkomligheten blir orimligt låg.  51

Ny teknik anförs som lösningen på trafikens avgasproblem. Avgasreningskrav på motorer 

skall skärpas, och till sekelskiftet bör en ny generation, som svarar mot dessa hårdare ställda 

krav, helt tas i bruk.  På sikt är det regeringens förhoppning att hela transportsektorn skall 52

övergå till alternativa, mer miljövänliga, drivmedel.  De krav som ställs på framtida 53

utsläppsnivåer skall ha ett brett hälso och naturskyddsperspektiv, och regeringen lägger även 

vikt vid behovet av emissionernas effekter på svenskt kulturarv som ett kriterium att mäta 

mängden utsläpp mot – till exempel byggnader och statyer.  54

Tidigare försök med ekonomisk stimulans av frivilliga byten till miljövänligare 

fordonsmotorer innan förbud mot äldre modeller införts bedöms av regeringen som 

framgångsrika. Liknande stimulanspaket för byte till fordon försedda med katalysatorer skall 

utgå innan katalysatorer blir obligatoriskt på alla berörda fordon.  Avgaskraven för den tunga 55

trafiken bör skärpas.  56

48  Prop. 1987/88:50, s. 53. 
49  Prop. 1987/88:50, s. 49. 
50  Prop. 1987/88:50, s. 26, 4950. 
51  Prop. 1987/88:50, s. 49, 8788. 
52  Prop. 1987/88:50, s. 26. 
53  Prop. 1987/88:50, s. 2. 
54  Prop. 1987/88:50, s. 61. 
55  Prop. 1987/88:50, s. 62, 85. 
56  Prop. 1987/88:50, s. 61. 
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Gällande godstransporterna nämns lastbilstrafikens starka ställning implicit som ett 

nödvändigt ont. Lastbilens större flexibilitet och punktlighet nämns som dess stora 

konkurrensfördelar gentemot järnvägen (men nedan!).   Regeringen bedömer att lastbilen 57

kommer att ha en fortsatt stor betydelse för att tillgodose det svenska näringslivets behov av 

transporter, och för  att bidra till utvecklingen av nya transportlösningar.  58

 

6.4 Järnvägen 

 

Det är nog ingen överdrift att säga att järnvägen är regeringens mest omtyckta transportmedel. 

Den betraktas som miljövänlig och energisnål, förknippad med låga olyckskostnader samt 

nödvändig för regionpolitiska mål, och ett stärkande av dess förmåga att konkurrera med 

främst biltrafiken anses önskvärt. Regeringen ger intryck av att se en stärkt svensk järnväg 

som ett sätt att slå åtskilliga feta flugor med en smäll, och menar t o m att järnvägens roll i 

trafikförsörjningen är ”naturlig”.   59

Bred politisk enighet råder kring att SJ:s mål skall vara att få en så stor marknadsandel av alla 

person och godstransporter som möjligt.  En minskning av personbilars, lastbilars, bussars 60

och flygplans utsläpp skulle ha en stor positiv inverkan på miljön, och regeringen hoppas att 

en mer konkurrenskraftig järnväg kan bidra till det målet. Där järnvägen är bra för miljön, ska 

den ges möjlighet att utvecklas.   61

Det är tydligt att medan vägtrafiken är ett medel som förmår uppnå en del av de mål 

regeringen fastställt, till exempel regional balans, verkar regeringen anse att det endast är 

järnvägen som klarar av att uppfylla samtliga mål. Detta skrivs inte explicit vid något enskilt 

tillfälle, utan framgår vid en närmare läsning av propositionen.  

Anledningen till att järnvägen inte redan uppfyller alla de fem trafikpolitiska målen är att 

SJ hålles tillbaka av sina ekonomiska problem. Konkurrensproblem gentemot andra 

transportformer föreligger, uttryckt till exempel genom förlorade marknadsandelar gentemot 

godstransport med lastbilstrafik.  Genom rationaliseringar och en omorganisation av SJ till 62

57  Prop. 1987/88:50, s. 114. 
58  Prop. 1987/88:50, s. 162. 
59  Prop. 1987/88:50, s. 95, 99, 124. 
60  Prop. 1987/88:50, s. 100. 
61  Prop. 1987/88:50, s. 62. 
62  Prop. 1987/88:50, s. 9597. 
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ett affärsbolag hoppas regeringen komma till bukt med problemen, bland vilka nämns 

”bristande tidtabellhållning, omodern vagnmateriel, ett järnvägsnät som inte är anpassat till 

morgondagens trafikbehov, outvecklad trafikservice, omoderna stationer, otillräcklig 

spårkapacitet och svårigheter att möta näringslivets växande krav på snabba, frekventa, 

tillförlitliga och flexibla godstransporter.”  63

Lösningen på problemet föreslås vara införandet av en så kallad ”vägtrafikmodell”. Den 

skall ha som målsättning att järnvägen skall få konkurrensvillkor liknande biltrafikens. 

Underförstått uttrycker regeringen att om järnvägen och vägtrafiken bara finge jämlika 

förutsättningar, skulle järnvägens många samhällsförbättrande egenskaper göra den till 

vinnare i konkurrensen om transporter av gods och människor. Dessa egenskaper skall snarare 

ge järnvägen får ytterligare hjälp i kampen (se nedan). Det är inte aktuellt att fullständigt 

redogöra för reformen här, men de viktigaste komponenterna för att möta utmaningen från 

andra transportmedel bör nämnas. 

Först och främst skall trafik och infrastruktur skiljas åt – SJ skall bara behöva bekymra sig 

om  transporterna som sådana, medan den föreslagna myndigheten Banverket istället skall 

sköta själva järnvägen. För utnyttjande av denna skall SJ betala avgifter till staten. Järnvägens 

miljö och trafiksäkerhetspolitiska fördelar gentemot biltrafiken skall ge utslag vid 

fastställandet av infrastrukturavgifterna. Därtill skall det nya SJ ta större hänsyn till 

företagsekonomisk lönsamhet och effektivitet, för att kunna överleva av egen kraft. Detta 

innebär rationaliseringar gällande dels personal och dels trafik på olönsamma sträckor, som 

skall kunna övertas av privata utförare efter att SJ först frånsagt sig sin trafikeringsrätt. Vid de 

tillfällen viktiga interregionala persontransportsträckor inte kan upprätthållas på 

företagsekonomiska grunder löser staten konflikten mellan ekonomi och regionpolitik genom 

att köpa trafiken av SJ. Det tydligaste exemplet är sovvagnstrafiken på över Norrland.  64

Något motsägande målet att åtskilja ansvar för infrastruktur respektive trafik vill 

regeringen att SJ skall ta hänsyn till buller och vibrationsproblem när planering av nya 

sträckor sker.  Det får förmodas att samma ansvar skulle åligga det föreslagna Banverket. 65

63  Prop. 1987/88:50, s. 98. 
64  Prop. 1987/88:50, s. 9597, 100104, 151. 
65  Prop. 1987/88:50, s. 77. 
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Strävan efter att stärka järnvägens konkurrenskraft gentemot andra trafikgrenar är så 

central att alla verksamheter som inte bidrar till detta mål skall avskiljas från SJkoncernen.  66

Sitt stora intresse för järnvägens utveckling till trots inser regeringen som ovan noterat att 

vägtrafiken kommer att finnas kvar och att det inte är realistiskt eller önskvärt att planera för 

en framtid utan den. För att kunna dra nytta av både järnvägens och vägtrafikens fördelar och 

samtidigt minimera deras respektive nackdelar – i järnvägens fall dess rigiditet, i vägtrafikens 

dess avgasutsläpp – vill regeringen fortsätta den utveckling av så kallad kombitrafik som 

inletts. Kombitrafik innebär transport av gods på järnväg med lösa lastbärare, och till och från 

järnväg med främst lastbil, men även flyg eller fartyg. På så vis får man järnvägens stora 

transportkapacitet och hastighet, samtidigt som lastbilens flexibilitet och lättillgänglighet kan 

tas tillvara. Kombitrafikens miljövänlighet och kostnadseffektivitet betonas särskilt, och att 

den inte redan är mer utvecklad menar regeringen beror på åkeriernas rationaliseringar och 

SJ:s problem med punktlighet och regelbundenhet.   67

Det anses från regeringshåll både samhälls och företagsekonomiskt önskvärt att bygga ut 

kombitrafiken för konkurrens med den fjärrgående vägtrafiken, varför den skall 

omorganiseras. En konkurrenskraftig prissättning och förändrad organisation ses som 

avgörande för just det här trafikslagets framtid. Regeringen önskar inte en så reglerad och 

centralstyrd kombitrafik som fallet är i t ex Västtyskland, utan ser helst en kombitrafik som 

utvecklas på kommersiella grunder.  Helst skall alltsammans skötas av ett företag som är 68

separat men inte frikopplat från SJ. Vad detta innebär förklarar inte regeringen. Detta nya 

bolags huvuduppgift skall vara att erbjuda högkvalitativa transportlösningar och 

konkurrenskraftig priser – syftet är en överföring av fjärrtrafik från landsvägar till järnvägen.  69

Av en anledning som inte nämns ses inte överföring av transport från sjöfart till kombitrafik 

som önskvärt.  70

 

6.4 Städer och tätorter 

 

66  Prop. 1987/88:50, s. 117118. 
67  Prop. 1987/88:50, s. 3, 143, 145146. 
68  Prop. 1987/88:50, s. 148150. 
69  Prop. 1987/88:50, s. 152154. 
70  Prop. 1987/88:50, s. 157. 
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Regeringen betraktar miljö och hälsoproblemen som mest angelägna att åtgärda i 

storstäderna. Detta hänger samman med de höga utsläpp i storstäderna, till exempel av 

kolmonoxid, som biltrafiken ger upphov till. Att begränsa just biltrafikens hälso och 

miljöeffekter är ett uttalat mål från regeringens sida. Detsamma gäller att begränsa trafiken i 

stadskärnorna och bygga ut bygga ut storstädernas kollektivtrafik. Miljö och trängsel nämns 

som viktiga skäl att öka utbudet av kollektivtrafik.  Att förbättra luftkvaliteten och begränsa 71

bullerstörningarna i storstäderna nämns som ett av transportpolitikens centrala mål.  72

Storstädernas miljöproblem bör vara trafikhuvudmännens (i de här fallen kommunerna) att 

lösa. Staten skall verka för så goda förutsättningar som möjligt för att detta skall kunna ske. 

Samtidigt bör staten stimulera utveckling och anskaffning av miljövänliga fordon för 

tätortsbruk, eftersom det på kort sikt inte uppfattas som möjligt att på kommersiella grunder 

utveckla och sälja sådana fordon, t. ex. sådana som går på alternativa drivmedel.  73

Vid framtida planering av stadsmiljöer bör ansvariga parter i större utsträckning beakta 

problem gällande miljö och buller. Trafiksystemet bör planeras med miljöfrågor, 

energieffektivitet, samt cykel och kollektivtrafik i åtanke. Kollektivtrafiken bör anpassas till 

skol och arbetstider. Nybyggen av såväl bostäder som arbetsplatser bör lokaliseras med 

avsikt att beakta kollektivtrafikens intressen och begränsa biltrafiken. Vid ombyggntion av 

bostäder anser regeringen det angeläget att åta miljöskyddsåtgärder.  74

En hård retorik till trots understryker regeringen både att bred politisk enighet bör råda om 

de skärpta avgaskraven, och att hänsyn skall tas till både handels och industripolitiska frågor 

när nivåerna bestäms. Det senare gäller med anledning av svensk bilindustris ledande 

ställning på världsmarknaden.  75

 

6.5 Skatter och avgifter 

 

Grundbulten i resonemanget bakom avgiftssystemets utformning är att trafiken skall betala 

staten för de samhällsekonomiska kostnader den leder till, inklusive projekt rörande 

71  Prop. 1987/88:50, s. 2, 51, 181. 
72  Prop. 1987/88:50, s. 26. 
73  Prop. 1987/88:50, s. 82, 8485. 
74  Prop. 1987/88:50, s. 64, 8687. 
75  Prop. 1987/88:50, s. 66. 
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infrastruktur. Skatter och avgifter skall tas ut på så låg nivå som möjligt och leda till det 

effektivast möjliga utnyttjandet av samhällets resurser. Effektivitet innebär i detta fall att 

efterfrågan på transporter skall tillfredsställas med så lite resurser som möjligt. Sven 

Hulterström skriver uttryckligen att effektivitet uppnås genom att ”beslut rörande t.ex. valet 

mellan olika trafikslag kan ske decentraliserat och i marknadsmässiga former.” 

Samhällsekonomiskt grundade avgifter blir ett sätt att ta hänsyn till externaliteter, till exempel 

utsläppskostnader, i utövandet av den valfrihet som leder till effektivitet, och som också är 

önskvärd i sig. Ibland kommer det inte att vara möjligt att ta ut avgifter som täcker de totala 

kostnaderna för samhället utan effektivitetsförluster. I sådana fall skall hänsyn tas till 

effektivitet snarare än ett heltäckande kostnadsansvar från trafikens sida.   76

Genom att avgifterna utformas på samhällsekonomiska grunder leder de dels till en rättvis 

behandling av de olika trafikmedlen, och dels till utveckling av miljövänligare fordon.  En 77

sådan behandling av de olika trafikgrenarna möjliggör också för konsumenterna att fatta 

underbyggda beslut gällande val av transportform. Redan inledningsvis konstateras att 

konsumenterna skall ha så stor valfrihet som möjligt när de väljer trafikmedel, men 

valfriheten sker under ansvar. Det effektivaste sättet att förmedla kunskap om de kostnader 

olika val har för samhället i stort är genom prismekanismen. ”Samhällsekonomiskt grundad 

prissättning” är nyckeln till jämvikt mellan frihet och ansvar för den enskilde trafikanten.  78

Trafikens negativa miljöpåverkan nämns explicit som en del av kostnadsansvaret.  79

På kort sikt är målet med avgifterna att trafikens externaliteter ska begränsas, att 

effektivisera resursanvändningen, samt att de befintliga trafikanläggningarna skall användas 

så effektivt som möjligt. På längre sikt skall avgifterna vara en del av finansieringen av den 

önskvärda utbyggnaden av transportsystemet, samt bidra till att denna sker effektivt.   80

Avgifterna skall delas in i fasta och rörliga. De rörliga avgifterna skall anpassas till de 

kortsiktiga samhällsekonomiska kostnaderna. Särskilt mycket mer får läsaren inte reda på om 

de rörliga avgifterna, mer än att de samhällsekonomiska kostnaderna är svåra att beräkna, men 

76  Prop. 1987/88:50, s. 3638, 4243, citatet från s. 37. 
77  Prop. 1987/88:50, s. 2, 49, 60, 126. 
78  Prop. 1987/88:50, s. 12, 2930, 60. 
79  Prop. 1987/88:50, s. 51. 
80  Prop. 1987/88:50, s. 3940. 
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att en schablon ändå måste göras för att komma till bukt med de problem de utgör, samt att 

energiskatten skall inte räknas till de rörliga avgifterna.  81

De fasta avgifterna skall helt enkelt vara en abonnemangskostnad för tillgång till 

infrastrukturen, som utgör skillnaden mellan de rörliga avgifterna och de totala 

samhällsekonomiska kostnader trafiken gör upphov till. Skillnaden mellan fasta och rörliga 

avgifter blir då att de fasta avgifterna inte beror av hur mycket trafikslaget används när 

”abonnemanget” väl betalats.  82

Eftersom storstäderna har har mer omfattande problem gällande trafiksäkerhet och miljö 

skall ett annat system utarbetas för stadstrafikens avgifter. Miljörelaterade kostnader skall 

spela en stor roll vid utredandet av det nya systemet. 

En särskild avgift på inrikesflygets avgasutsläpp skall införas.  Bensin och 83

dieselskatterna skall höjas, och detsamma gäller kilometerskatten för tyngre dieseldrivna 

fordon och fordonsskatten för dieseldrivna trafiktraktorer och släpvagnar som inte omfattas av 

kilometerskatten. Dessa skattesatser skall anpassas till de samhällsekonomiska kostnaderna. 

För tunga lastbilar skall kilometerskatten höjas med i genomsnitt 45 %, medan fordonsskatten 

bör sänkas för ”invånare i vissa kommuner i Norrlands inland.”  84

Vid särskilt angelägna, samhällsekonomiskt lönsamma vägbyggnadsprojekt skall 

regeringen få besluta om finansiering via avgifter från trafikanterna.  85

 

6.9 Investeringar 

 

Regeringen konstaterar att underhåll av och återinvesteringar i befintlig järnväg och 

länstrafikanläggningar är eftersatt, och att fördröjningen måste tas igen. Framtida 

investeringar i svensk infrastruktur måste ske på samhällsekonomisk grund, något som, pekar 

regeringen ut, också gäller på länsnivå.  Det kan bli svårt att genomföra när det kommer till 86

återinvesteringar, men bör ske för varje objekt när nyinvesteringar är aktuella. Miljö, säkerhet 

och regional balans skall vägas in i investeringsbesluten, och i och med detta skärps vikten av 

81  Prop. 1987/88:50, s. 4244, 46. 
82  Prop. 1987/88:50, s. 42, 44. 
83  Prop. 1987/88:50, s. 76. 
84  Prop. 1987/88:50, s. 56, citat från s. 5. 
85  Prop. 1987/88:50, s. 182. 
86  Prop. 1987/88:50, s. 100101. 
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att investeringarna är framtidsinriktade. Behoven av investeringar i miljövänliga och 

säkerhetsfrämjande åtgärder betonas gällande länstrafiken. Investeringar bör också göras i 

kombitrafiken.  87

Övergången från företagsekonomiskt inriktad investering till samhällsekonomiskt grundad 

dito kommer inte att kunna ske på en gång. Däremot kan samhällsekonomiska aspekter direkt 

börja införlivas i planeringen. Till exempel bör samhällsekonomin tjäna som 

bedömningsgrund i avvägningar mellan investeringar i kollektivtrafikanläggningar respektive 

väganläggningar, och när olika trafikgrenar konkurrerar om gemensamma resurser bör 

samhället investera i den trafikgren som är mest önskvärd samhällsekonomiskt sett.  88

Investeringar i flygplatser bör hädanefter prövas trafikpolitiskt.  89

Det gäller även, särskilt för SJ eller Banverket, att utöver den samhällsekonomiska nyttan 

maximera den företagsekonomiska lönsamheten i de investeringar som genomförs. 

Vägtrafikmodellen ger de förutsättningar som krävs för detta.  90

I väginvesteringsplanerna för åren 19881997 ingår byggande av förbifarter, genomfarter 

och infarter till en kostnad av närmare fyra miljarder kronor. Investeringarna i riksvägnätet 

måste öka för att förbättra miljön och trafiksäkerheten, och anslaget för driften av statliga 

vägar skall därför stegvis höjas med fem hundra miljoner kronor, realt. För budgetåret 

1988/89 avsätts strax under fyra och en halv miljard med detta ändamål. Regeringen skall få 

bevilja Vägverket att tidigarelägga byggande av vägar eller broar m h a lån från kommuner 

eller företag.  Den kvantifierade nyttan av de investeringar i väghållningen som föreslås av 91

regeringen beräknas till omkring 1,4 miljarder kronor per år efter 1992, varav 85 miljoner 

kronor kommer av miljöeffekter. Luftfartsverkets investeringar 1988/891990/91 bör ökas 

med ca en miljard kronor. 

Stimulansbidrag bör utgå för anskaffning av miljövänliga fordon samt trafiklednings och 

informationssystem till den lokala och regionala kollektivtrafiken, och därtill för byggande av 

cykelvägar i såväl väghållande som inte väghållande kommuner (20 miljoner kronor till det 

87  Prop. 1987/88:50, s. 118120. 
88  Prop. 1987/88:50, s. 35. 
89  Prop. 1987/88:50, s. 5, 76. 
90  Prop. 1987/88:50, s. 118120. 
91  Prop. 1987/88:50, s. 184. 
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sistnämnda)..  Ett bidrag skall även införas för att SJ:s godstrafik snabbare skall kunna 92

vidareutvecklas mot kombitrafik.  93

 

6. 7 Utredningar 

 

Inför framtiden vill regeringen tillsätta utredningar om förbifarter, begränsningar av 

trafikens hälso och miljöpåverkan i storstäderna, utbyggnad av kollektivtrafiken, 

områdesavgifters inverkan på trafiken, minskning av utsläpp från fordon för vilka krav inte 

finns fastställda, samt åtgärder för att begränsa trafiken i stadskärnorna. Trafiksäkerhetsverket 

skall ges ökade resurser för analyser och utredningar.   94

 

7. Analys 

 

Tecken skrivs i det följande inom citationstecken. ”Miljö” är alltså tecknet de båda källorna 

använder, medan miljö (utan citationstecken) är mitt eget användande av ordet. 

 

7.1 Lingonbokens tecken 

 

I den analys av de båda källorna jag nu presenterar har jag funnit det rimligt att göra åtskillnad 

mellan tecknen ”miljö” och ”natur”. Inget av tecknen kan tydligt förknippas med ett 

egenvärde, men om något har det är det ”miljö”. I Lingonboken kopplas ”miljö” endast till ett 

tecken med instrumentell nytta för människan: tecknet ”hälsa”. ”Miljö” verkar vara det 

människan rör sig i, det vill säga natur applicerad på människan. Det innebär att tecknet 

”miljö” kan bära flera betydelser, men antagligen inte hur många som helst. När ”miljön” är 

platsen en människa arbetar på blir tecknet ”arbetsmiljö”, när den är staden eller landsbygden 

hon vistas i blir det ”stadsmiljö” respektive ”landsbygdsmiljö”  eller helt enkelt 

”levnadsmiljö”. Det kan emellertid antas att efter att de vanligaste miljöer människor återfinns 

i sorterats in under olika tecken, återstår endast ”främmande miljöer”. Detta är inte ett tecken 

92  Prop. 1987/88:50, s. 184185. 
93  Prop. 1987/88:50, s. 150. 
94  Prop. 1987/88:50, s. 49, 61, 79, 83, 196. 
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som förekommer i någon av källorna, utan endast en avgränsning som blir en rimlig följd av 

sättet på vilket tecknet ”miljö” används i Lingonboken. 

”Miljö” har en positiv koppling med tecknet ”katastrof”. ”Katastrof” innebär slutet på, eller 

en omfattande negativ förändring, för det mänskliga livet på hela eller stora delar av Jorden, 

vilket alltså skall tolkas som att miljön kommer att förändras till att vara omöjlig för 

människan att leva i.  ”Katastrof” är i sin tur positivt förknippad med tecknet ”global”. Inom 95

”global” ryms iländer med ansvar och uländer som drabbas hårdast av ”katastrofens” 

konsekvenser. I och uländer nämns inte tillräckligt ofta, och tillräckligt stor vikt fästs inte 

vid dem av regeringen, för att begreppen skall kunna sägas utgöra egna tecken.  96

Tecknet ”natur” existerar oberoende av människan, men kan ändå användas av henne, och 

i nästan alla sina inkarnationer betraktas dess värde som instrumentellt snarare än inneboende. 

Den enda version av ”natur” som kan sägas ha ett egenvärde i Lingonboken är 

”kulturlandskap”, som av detta skäl får bilda ett eget tecken. Annars gäller ”natur” 

alltsomoftast luften människan andas, vattnet hon dricker, skogen med alla dess 

användningsområden och marken hon odlar grödor på. ”Naturen” finns oberoende av henne, 

men det är uppenbart att dessa hennes sätt att använda den kopplas ihop med tecknet ”hälsa”. 

”Natur” hör även samman med tecknet ”resurser” när det gäller kol, olja, gas, mineraler och 

annat som passande nog kan kallas naturresurser – även skogen som både har ett värde för 

hälsan och industrin. 

”Hälsa” är alltså ett tecken som direkt knyter samman ”natur” och ”miljö”  båda finner sitt 

värde för människans fysiska och psykiska välmående. Det fysiska välbefinnandet gäller till 

exempel ren luft och vatten fritt från försurningar, medan den psykiska motsvarigheten 

kommer till uttryck i miljöer eller natur där människan kan ägna sig åt nöje och avkoppling 

(bl a friluftsliv). 

”Hälsa” och ”miljö” är båda sammankopplade med tecknet ”utsläpp” genom negativa 

relationer, vilket i det här fallet alltså innebär att de fenomen de förra tecknen representerar 

inte kan sägas vara tillräckligt omfattande för att betraktas som tillfredsställande så länge det 

senare tecknet i alltför stor utsträckning råder. ”Utsläpp” kan i Lingonboken vara avgaser eller 

buller från trafik och industri. Freoner och kolmonoxid är två exempel på utsläpp. Samma 

95  Lingonboken, s. 4. 
96  Lingonboken, s. 6, 3435. 
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förhållande gäller med tecknet ”avfall”. ”Avfall” verkar oftast – enligt min tolkning – härröra 

från människornas konsumtion, medan utsläpp både har sin grund i konsumtion av 

trafiktjänster (t ex att köra bilar) och produktion av varor i industrin. Självklart kan trafiken 

även vara en del av produktionen, t ex vid transport av varor eller vid utförande av tjänster.  97

Industri är ett viktigt nog fenomen i texten för att kunna sägas utgöra ett eget tecken. 

Tecknet ”industri” står i ett positivt förhållande till ”utsläpp” och i ett negativt förhållande till 

”natur” och ”miljö”, vilket skall utläsas som att industrin ger upphov till det förra och nöter 

ner de senare. Underförstått råder de båda negativa förhållandena genom det positiva 

förhållandet till ”utsläpp”, eftersom det är utsläppen industrin orsakar, och inte industrin i sig, 

som skadar det ”natur” respektive ”miljö” representerar. ”Industri” står även i ett positivt 

förhållande med ett av de för den här uppsatsen viktigaste tecknen  ”marknad”. ”Industri” är 

en del av produktionen på ”marknaden”, men konsumerar också arbete och kapital. I 

Lingonbokens fall verkar ”marknaden” ge upphov till ”industrin”, och från ”industrin” 

påverka ”miljön” och ”naturen” negativt genom ”utsläpp”.  98

”Marknaden” är ett av de två viktigaste tecknen i Lingonboken, trots att den inte nämns 

särdeles extensivt. Den är framförallt viktig eftersom den är fenomenet som knyter ihop 

krafterna bakom miljöförstöringen (se ovan) med de medel som åstadkommer till exempel 

utsläpp och buller. I Lingonboken är de olika fenomen ”marknaden” består av orsak till och 

utförare av allt som leder till ”katastrofen”. ”Marknaden” är inte effektiv, utan står snarast i 

vägen för den nödvändiga omställningen av människans sätt att leva. 

Utöver ”industri” har ”marknad” en relation till ”natur” via en kortsiktig och hänsynslös 

vinstmaximering som får tecknet ”rovdrift”. ”Rovdrift” och ”marknad” har alltså ett positivt 

förhållande till varandra, och Lingonboken tycks implicera att även den rådande marknadens 

regleringar inte på egen hand förmår hindra den från att  förbruka naturens resurser i sin 

strävan efter ekonomisk vinst, ofta på ett sätt som skadar miljön och människorna i den . 99

”Rovdrift” får ett negativt förhållande till ”resurser” genom den oförsiktiga och ändliga 

förbrukningen av de senare, samt ”miljö” och ”hälsa” genom att vinstmaximeringen leder till 

andra tecken med icke önskvärda effekter för dessa, till exempel ”utsläpp”. Via det positiva 

97  Lingonboken, s. 1315. 
98  Se t. ex. Lingonboken, s. 10, 38. 
99  Se t. ex. Lingonboken, s. 6, 37. 
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förhållandet till ”utsläpp” får ”rovdrift” alltså i nästa steg ett negativt förhållande till de båda 

andra tecknen. 

 

7.2 Propositionens tecken 

 

Även i proposition 1987/88:50 är det rimligt att göra en åtskillnad mellan tecknen ”miljö” och 

”natur”. Uppdelningen är inte lika strikt som i Lingonboken – framförallt är ”miljö” inte 

längre lika tydligt fyllt av människans behov. Även om en god miljö inte tillskrivs ett 

egenvärde förstår läsaren att tecknets innehåll har en existens utanför människans påverkan. 

Det har fortfarande den positiva kopplingen till tecknet ”utmaning”, och ”utmaningen” är 

fortfarande ”global”.  Samma ansvarsfördelning mellan i och uländer som i Lingonboken 

görs i propositionen: iländer står för stora utsläpp, och deras utrustning (till exempel gamla 

flygplan) säljs eller skänkes, sedan nyare modeller introducerats, till uländer som i sin 

strävan efter utveckling begår samma klimatrelaterade misstag som iländerna. 

”Miljö” är negativt kopplat till ”utsläpp”. Det regeringen förstår med ”utsläpp” är 

framförallt avgaser från trafik och industri, men också buller. De främsta exemplen på utsläpp 

är kolväten av olika slag, kolmonoxid och kväveoxider.  ”Utsläpp” hänger samman med 100

”vägtrafik”, vilket omfattar lastbils, buss, och personbilstrafik. ”Utsläpp” har också ett 

negativt förhållande till ”järnväg”  propositionen betraktar järnvägen som ett sätt att minska 

utsläppen av framförallt avgaser. Järnvägens miljövänlighet nämns ofta som en av dess 

främsta styrkor, vilket har noterats i tidigare avsnitt. 

Det är också tydligt att ”miljö” ingår i tecknet ”välfärd”. ”Välfärd” är i övrigt ett vitt 

begrepp, som lämnas öppet för tolkning – antagligen medvetet, för att inte binda regeringen 

vid alltför fagra löften. Regeringen understryker emellertid just detta positiva förhållande 

mellan ”miljö” och ”välfärd”. ”Välfärd” innehåller också olika nyttigheter som är tillgängliga 

för allmänheten, oftast av karitativ eller statssammanknytande karaktär, såsom vård, 

utbildning och kommunikationer. Att det sistnämnda hör till välfärden nämns explicit av 

regeringen redan i början av propositionen, men sättet regeringen talar om förhållandet 

välfärdkommunikationer låter läsaren förstå att det framförallt är järnvägen regeringen i det 

100  Prop. 1987/88:50, s. 151152. 
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här fallet avser med ”kommunikationer”. Ett positivt förhållande kan därför sägas råda mellan 

tecknen ”järnväg” och ”välfärd”. 

Jag skulle vilja hävda att tecknet ”järnväg” förutom reguljära person och godstransporter 

med tåg också innefattar den kombitrafik propositionen talar sig varm för. De nämns ofta 

tillsammans och kombitrafiken framhålls som ett sätt att göra vägtrafiken mer som andra 

järnvägstransporter, eller överföra transporter från väg till järnväg. Därför läser jag in 

kombitrafiken i tecknet ”järnväg”. Både ”järnväg” och ”vägtrafik” har positiva kopplingar till 

”regional balans”. Detta tecken handlar om att medborgarna skall kunna tillgodogöra sig 

tjänster, välfärdsfunktioner och olika nöjen oavsett var de bor i landet. Dessutom innebär 

”regional balans” att alla orter växer ungefär lika snabbt, eller kanske till och med att de små 

orterna växter snabbare än de större. 

”Järnväg” har ett positivt förhållande till ”marknad” och ”effektivitet”. ”Marknad” skall 

förstås som privatisering och avreglering, eller frånvaron av statlig inblandning i 

produktionen och konsumtionen. Det här är mitt förtydligande av hur begreppet används i 

propositionen, och inte en definition som presenteras av regeringen själv. ”Effektivitet” 

används på lite olika sätt på olika ställen i texten, men kan antagligen sammanfattas bäst med 

att så lite resurser som möjligt skall åstadkomma så stor nytta som möjligt, samt att de 

negativa konsekvenserna av åstadkommandet skall minimeras. På så vis innefattas såväl 

ekonomisk effektivitet som miljövänlighet, vilket är ett rimligt sätt att tolka tecknet, eftersom 

det används i samband med båda dessa fenomen. När den ekonomiska effektiviteten sker 

inom en ickestatlig organisation kallas den företagsekonomisk, och när den gäller staten eller 

hela Sverige kallas den samhällsekonomisk. Tecknet ”samhällsekonomi” åsyftar framförallt 

fenomen som på ett materiellt plan är till gagn för medborgarna samt de resurser som finns för 

medborgarnas representanter att förfoga över, medan tecknet ”företagsekonomi” i princip 

aldrig skiljs från effektivitet och de fenomen ”marknad” beskriver. Jag skulle därför vilja 

underordna ”företagsekonomi” ”marknad”, så att ”marknad” förutsätter drift på 

företagsekonomiska grunder. Det är också så ordet ”marknadsmässig” används i texten. 

Oavsett om den är företags eller samhällsekonomisk rör ”effektiviteten” främst ”resurser”. 

Som ”resurser” används skulle det rätt och slätt kunna översättas till produktionsfaktorn 

kapital – materiella medel att åstadkomma något med, t ex pengar, fabriker, verktyg, 
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infrastruktur etc. I proposition 1987/88:50 handlar ”resurser” främst om skattemedel eller 

naturresurser, vilka alltså hör till tecknet ”samhällsekonomi”. Det är genom det senare 

fenomenet, naturresurser, kopplas uppenbarligen till ”natur”. I övrigt har ”natur” bara 

relationer till två andra tecken, ”hälsa” och ”välfärd”. ”Naturen” är inte till för något annat i 

proposition 1987/88:50, vilket pekar på en utpräglad instrumentell syn på den från 

regeringens sida. ”Hälsa” är precis som i Lingonboken både fysisk hälsa (naturen skall inte 

göra människan sjuk) och psykisk (vila genom friluftsliv).  

Med dessa relationer i åtanke kan det konstateras, att den för uppsatsen allra mest centrala 

ekvivalenskedjan lyder: ”Miljö”  ”hälsa”  ”välfärd”  ”järnväg”  ”effektivitet”  ”marknad” 

 ”resurser”  ”samhällsekonomi”. Det betyder  

● att ”miljön” är till för välfärden i allmänhet och hälsan i synnerhet,  

● att järnvägen är ett medel för att uppnå en god miljö (vilket jag tolkar som en för 

människan hälsosam miljö) och en tillfredsställande välfärd,  

● att järnvägen uppfyller dessa mål effektivast (alltså med lägst kostnader och störst 

nytta) om SJ utför sitt uppdrag på företagsekonomisk grund med mindre direkt 

inblandning från staten samt,  

● att denna ”marknadifiering” av järnvägen minskar förbrukningen av resurser, vilket i 

slutändan är bra för samhällsekonomin i stort, som kan använda de frigjorda medlen 

till andra projekt eller skattesänkningar. 

 

7.3 Jämförelse 

 

Många tecken har samma eller likartade betydelse i de båda texterna. Ibland, som fallet är 

med ”miljö”, har tecknets innebörd kunnat nyanseras i propositionen helt enkelt på grund av 

att den större textmassan ger utrymme för fler fenomen tecknet kan hänvisa till. Jag är därför 

tveksam inför att kalla till exempel ”miljö” ett element (tecken med omstridd betydelse), 

eftersom skillnaden mellan de olika betydelser tecknen får är så liten att den inte kan sägas 

utgöra en konflikt. ”Miljö” är i båda texterna det människan rör sig i, och den har ett 

instrumentellt värde för både Lingonboken och propositionen. 
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Den största, mest påtagliga skillnaden mellan de båda texterna är tecknet ”marknad”. I 

proposition 1987/88:50 hör ”marknad” ihop med ”effektivitet”  det är kärnan i hela 

marknadsanpassningen av framförallt SJ. Genom att bedriva sin verksamhet 

”marknadsmässigt” eller ”företagsekonomiskt” kan SJ rationalisera bort onödiga utgifter och 

komma igen efter den ordentliga ekonomiska svacka som utgör en viktig del av bakgrunden 

mot vilken propositionen läggs fram. Regeringen laddar i proposition 1987/88:50 ”järnväg” 

med komponenten ”miljövänlig” genom att järnvägen alltid nämns som miljövänlig när i 

olika nyckelsammanhang. Den presenteras inte bara som miljövänlig, utan också som att den 

inte kan konkurrera på ordentliga villkor – den är nästan diskriminerad. Därför skall den 

”marknadifieras” för att konkurrera på lika villkor, och eftersom den är bättre för nästan alla 

syften trafiken har kommer den, när villkoren är lika, att tränga tillbaka vägtrafiken och de 

fem målen kommer att uppnås, inklusive miljömålet. 

 I Lingonboken är ”marknaden” och framförallt ”den så kallade fria marknaden” kanske 

inte roten till planetens miljöproblem, men åtminstone anledningen till att problemen inte 

löses snabbt och enkelt.  

Propositionen närmar sig ”marknad” genom ”effektivitet”  förmågan att snabbt och 

smidigt uträtta mycket med litet. Det är bristen på ”effektivitet” som leder till SJ:s problem, 

och endast genom att återupprätta den kan man komma till bukt med de ekonomiska 

underskotten. Eftersom ett effektivare SJ leder till att fler väljer miljövänliga tåg framför bilar 

med höga utsläppshalter löser effektivitetshöjande åtgärder även trafiksektorns miljöproblem. 

Mer ”marknad” är nyckeln till både en ekonomisk sanering för SJ och minskade svenska 

avgasvolymer. Lingonboken lägger inte någon särskild vikt vid just ”effektivitet”, och 

”marknad” kan därför bli det ensidigt negativa fenomen den utgör i Lingonboken (och även 

om vikt lades vid ”effektivitet” är det inte säkert att ”marknad” hade setts som vägen dit). 

”Vägtrafik” står i de båda texterna för ”utsläpp”, och i propositionen också för utebliven 

”effektivitet”. Däremot är det tydligt att Socialdemokraterna ser positivt på det bilismen har 

åstadkommit i det svenska samhället, framför allt gällande den personliga friheten, men även i 

frågor om möjligheter för glesbygdsbefolkningen att tillgodogöra sig tjänster som annars 

kanske bara vore tillgängliga i de större tätorterna. I båda texterna står dessutom ”järnväg” för 

en utsläppsfri transportsektor, som (främst i propositionens fall) kan transportera stora 
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mängder gods snabbare än lastbilar (åtminstone när den eftersträvade effektivitetsgraden 

uppnåtts). Järnvägen gör det även möjligt att försörja mindre orter med persontransporter, och 

på så vis hålla dem vid liv längre än privatbilismen medger. 

Partiet befinner sig alltså i en kamp mellan sina två målsättningar – att människor skall 

välja fritt och åka avgasproducerande bilar som går överallt, samt att människor skall välja 

rätt och åka miljövänliga tåg som går i enlighet med samhällsplaneringen. Lösningen blir 

”marknadens” prismekanism. 

De båda texterna håller med varandra om ”utmaningens” angelägenhet, men skiljer sig åt i 

hur kraftigt de tar i för att beskriva situationen. Lingonboken sparar inte på krutet, medan 

propositionen är mer försiktig. Där den förra är pessimistisk och finner läget alarmerande 

erkänner den senare läget som allvarligt, men är optimistisk i sin framtoning. ”Utmaningen” 

går i båda texterna att lösa, och intressant nog är båda inställda på ett svar som innehåller en 

fortsatt tillväxt och full sysselsättning – klassisk socialdemokrati – men där det för 

Lingonboken rör sig om en omvändelse under buller och bång verkar propositionen mena att 

”utmaningen” bäst bemöts genom enkla modifieringar av den rådande politiken. 

Det är samma sorts ”hälsa” läsaren möter i källorna, alltså en som omfattar både fysiska 

och psykiska aspekter. De fysiska aspekterna verkar främst handla om cancer (denna 

utveckling sker främst i propositionen), medan de psykiska snarare rör den vila människan 

förmodas kunna hämta i naturen. 

 Tecknet ”natur” behandlas också likadant i båda fallen. Liksom ”miljö” har naturen ett 

instrumentellt värde, och den finns antingen till som hälsobringare eller framställare av 

”resurser”. Den skiljer sig från ”miljön” genom sitt existerande utanför människan – ofta 

påverkad, men aldrig beroende av henne. 

Det sista tecknet texterna har gemensamt är ”välfärd”. Det innebär olika sociala nyttigheter 

alla medborgare har tillgång till, men med den förstår Socialdemokraterna även en god miljö. 

De utsträcker sin traditionella vision om välfärdsstaten till att även omfatta ”miljön”. 

Tre tecken återfinns endast i en av de två texterna. Att en del tecken från Lingonboken inte 

följt med till propositionen är fullt förståeligt, eftersom den förra behandlar miljöfrågan i 

allmänhet, och den senare trafikpolitiken, varav ”miljön” är en del. Tecknet ”industri” finns 

bara med i Lingonboken, och står för storskalig produktion och ”utsläpp”. ”Rovdrift” finns 
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också bara i Lingonboken. Det innebär en hänsynslös och alltför kostsam utvinning av 

”resurser” samt exploatering av ”natur” och människa, med negativa konsekvenser för 

”miljö” och ”hälsa”. I propositionen finns ”samhällsekonomi”, vilka saknar motsvarighet i 

Lingonboken. ”Samhällsekonomi” är inbegreppet av alla ”resurser” som står till 

medborgarnas representanters förfogande. ”Samhällsekonomisk effektivitet” är en av de 

grundläggande drivkrafterna bakom proposition 1987/88:50. 

 

8. Hypotesprövning 

 

Den hypotes jag i början av uppsatsen satte som mål att pröva gör gällande att regeringen 

Carlsson I inom ramen för sin trafikpolitik använde miljötanken för att rättfärdiga 

rationaliseringar och effektiviseringar, inte minst gällande SJ. Nu när materialet är redovisat 

och de två texterna jämförts med varandra är tiden inne att pröva hypotesen mot fallet. 

Att regeringen föreslår rationaliseringar och effektiviseringar framgår tydligt i avsnitt 6.4. 

Det är genom att ta in företagsekonomiskt idégods Socialdemokraterna hoppas komma 

tillrätta med SJ:s ekonomiska bekymmer. Järnvägen är nyckeln till många politiska mål 

regeringen satt upp, varför rättfärdigandet sker på flera nivåer samtidigt. Det de alla har 

gemensamt är att de leder till föreställningen om den företagsekonomiska metoden att utföra 

infrastrukturtjänster på som ett sätt att säkerställa effektivitet – pålitliga och punktliga 

förbindelser med högkvalitativ service utan onödiga eller ens höga kostnader. Dessa 

trafikpolitiska mål är som bekant att tillgodose medborgarnas och näringslivets 

grundläggande transportbehov, att bidra till ett effektivt resursutnyttjande i samhället som 

helhet, att svara mot högt ställda krav på trafiksäkerheten, att bidra till regional balans, samt 

att främja en god miljö och hushållningen med naturresurser. Det är tydligt att regeringen 

betraktar järnvägen och kombitrafiken som ett bättre sätt att nå dessa mål än den rena 

vägtrafiken. 

Järnväg, marknadsanpassning och mål är alltså fastställda. Den allmänna opinionen satte 

miljöfrågorna högt på agendan, åtminstone högt nog för att Janni Jensens forskning skall visa 

att transportföretagen var tvungna att ta hänsyn till den. 
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Det säkraste sättet att börja bekräfta hypotesen vore att bevisa att det vid tiden för 

propositionens författande fanns en betydande grupp medborgare som var kritiska till 

effektiviserings och rationaliseringsåtgärder, men som var anhängare av miljötanken. Dessa 

kunde regeringen ha haft behov av att vinna över på sin sida. Någon sådan forskning har jag 

inte lyckats hitta (vilket ju också gör hypotesen relevant). Mot bakgrund av synen på 

marknaden som uttrycks i Lingonboken tror jag mig emellertid ha en tillräckligt säker grund 

att stå på när jag påstår att den opinionen fanns, och att regeringen Carlsson I var tvungna att 

ta hänsyn till den. Åsikterna i Lingonboken var ju partiets egna. 

Frågan som därpå måste ställas är, om det finns några alternativa förklaringar med högre 

trovärdighet. Regeringen anför SJ:s ekonomiska problem som ett incitament att reformera 

organisationen. Varför valde man just det sätt som blev fallet? Uppenbarligen fanns behovet 

att balansera olika önskemål från olika schatteringar, varav miljörörelsen – inte minst den 

interna – utgjorde en, och den marknadsskeptiska en annan. Den av Montin och Lindberg 

omtalade privatiseringslinjen fanns inte representerad inom Socialdemokraterna, men väl 

ekonomistlinjen. Lindberg hävdar att denna linje hade övertaget vid tiden för propositionens 

författande. Jag sluter mig därför till att föreställningen om att ”marknadifiering” av 

järnvägsdriften skulle leda till effektivitet fanns representerad i partiledningen och regeringen, 

och var drivande bakom beslutet att reformera SJ såsom föreslaget i proposition 1987/88:50. 

Regeringen lyfter själv fram miljöfördelar som en anledning att effektivisera järnvägen. 

Kedjan effektivitetmarknadjärnvägmiljö har etablerats i tidigare avsnitt. Här måste frågan 

ställas om regeringen a) lyfter fram miljön som en anledning till sitt handlande, eller b) lyfter 

fram miljön som en positiv konsekvens av sitt handlande, vars grund finns någon annanstans? 

Jag uppfattar fallet som varande det förra. Detta baserar jag på att regeringen så tydligt 

modifierar den förra större målsättningen för trafikpolitiken genom att lägga till kravet på 

miljövänlighet, samt att miljövänligheten så ofta nämns i samband med järnvägen. Bara 

målsättningen ”Järnvägen skall ges förutsättningar att spela en viktig roll som ett 

konkurrenskraftigt, miljövänligt och energisnålt transportmedel”  låter läsaren förstå att 101

miljön och järnvägstrafiken är intimt sammanknutna. Att målformuleringen dessutom är den 

första att tas upp i propositionens avsnitt om järnvägen förstärker min tolkning. 

101  Prop. 1987/88:50, s. 95. 

33 



Det finns tre andra anledningar jag ser bakom regeringens handlande. Den första är 

behovet av att hindra SJ från att kosta staten mer pengar. Den andra är att en effektivare 

järnväg skulle främja näringslivet. Den tredje är regional balans – genom att styra trafiken till 

orter utanför storstäderna kan även befolkningstillväxten riktas mot dessa områden. Denna 

senare anledning nämns inte lika ofta och lika starkt av regeringen som de båda andra, och jag 

bedömer den därför som svagare. Regeringen lyckas emellertid balansera de två första skälen 

till rationaliseringarna och miljötanken genom hela propositionen. Näringslivets behov av 

effektiva och kapabla transporter lyfts fram mer i avsnittet om kombitrafik, medan SJ:s 

ekonomi spelar en större roll i det renodlade järnvägsavsnittet. Detta skulle möjligen ge de 

ekonomiska bekymren något större tyngd, och lägger man därtill att det med ett 

pengaslukande SJ inte blir lika mycket pengar över till nyinvesteringar i infrastrukturen, vilket 

näringslivet, miljön och den regionala balansen behöver, är jag beredd att skjuta fram denna 

anledning till första plats. En stark ekonomistlinje inom partitoppen talar för detta. 

Min undersökning är begränsad i omfång, men mot bakgrund av det jag nyss nämnt och de 

resultat jag kommit fram till vill jag hävda att hypotesen stämmer. Mer forskning inom 

området skulle behövas för att med säkerhet avgöra saken, vilket jag förstås välkomnar. 

 

9. Sammanfattning 

 

I den här uppsatsen har jag redovisat de delar av Lingonboken och regeringens proposition 

1987/88:50 om trafikpolitiken inför 1990talet, som har med miljötanken i trafikpolitiken att 

göra. Jag har använt diskursanalytiska verktyg och etablerat ekvivalenskedjor mellan olika 

tecken i de båda texterna för att underlätta en jämförelse av dem. Min slutsats har varit att de i 

många avseenden är lika varandra, men att deras respektive syn på marknaden skiljer sig åt, 

trots att båda säger sig vara tillväxtvänliga. Jag har därefter argumenterat för att Stig Montins 

teori om privatisering eller marknadsanpassning av välfärden stämmer in även på SJ, med 

miljötanken som ett sätt att rättfärdiga reformen. Min slutsats har varit att teorin håller, men 

att mer forskning krävs för att resultatet skall kunna vara säkert. 

10 Källor 

Tryckta källor 
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Regeringens proposition 1987/88:50 om trafikpolitiken inför 1990talet 

 

Lingonboken – Vad socialdemokraterna tänker göra för att minska hotet mot vår miljö 

(miljöpolitiska riktlinjer antagna av Socialdemokraternas 30e partikongresss 1987). 
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