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Abstract 
Thesis in Political Science written by Mattias Landin, autnumn 2012 

Supervisor: Mikael Granberg 

 

”What role did the consultation process have in the task of building a new organisation for 

Public Transport in Värmland?” 

 

On the first of January 2012, a new public authority was formed in Värmland, due to a new 

legislation on public transport. The first task for the new public authority was to produce a 

plan for the development of public transport. In order to do so, it had to execute an extensive 

consultation process about the long-term goals of public transport. The purpose of the thesis is 

to investigate how a public authority can use a consultation process as a means to clarify 

accountability and produce unified goals. To answer that, I have done a case study about how 

the new regional public authority in Värmland for public transport has acted in the process of 

writing a plan for the development of public transport. The research assignment is: What role 

did the consultation process have in the task of building a new organisation for Public 

Transport in Värmland? I proceeded from an institutional perspective, clarified by Clarence 

Stone’s Urban regime theory.  

20 persons where interviewed in the study, both participants in the process and representatives 

of the new public authority. I have also studied the outcome of the process (the plan for the 

development of public transport), protocols and agreements that influence the process. 

The result of the study is that the consultation process has had three roles in the task of 

building a new organisation for public transport in Värmland; To inform about the new 

organisation, gather input and to discuss the result of the process. 
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1.	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  
Politiskt organisationsbyggande är ett lika intressant som brett forskningsområde. Det kan 

både handla om att bygga upp en ny organisation från grunden, att utveckla en befintlig 

organisation och allt däremellan. Den här studien är en fallstudie av när ett EU-fördrag 

påverkar den institutionella strukturen i Sverige när Värmlands län, precis som övriga län i 

Sverige, ska tillämpa ny lagstiftning baserad på EU:s kollektivtrafikförordning.1 Förändring 

av offentliga organisationer är centralt inom statsvetenskapen eftersom det handlar om hur 

staten utövar sin makt och auktoritet över medborgarna. I det här fallet handlar det även om 

den pågående europeiseringsprocess som Sveriges medlemskap i EU innebär, eftersom 

förändringen initierades av en ny förordning i EU. I propositionen till den nya lagstiftningen 

betonas vikten av att genomföra samråd i arbetet med trafikförsörjningsprogrammen.2 

Därmed handlar uppsatsen även om medborgarnas inflytande över en organisation med stor 

betydelse för regional tillväxt och hållbar utveckling. Ett tecken på att ämnet är intressant 

även utanför den akademiska världen är att jag i samband med uppsatsen även 

sammanställer en rapport åt Sveriges kommuner och landsting som kommer användas i 

arbetet med att utveckla formerna för samråd kring kollektivtrafik.  

Den 1 januari 2012 trädde lag 2010:1065 om kollektivtrafik i kraft. Den innebär att ansvaret 

för kollektivtrafiken förflyttas från de gamla trafikhuvudmännen (vilka oftast var 

kommunala aktiebolag) till en ny huvudman i form av en offentlig förvaltning. I lagtexten 

benämns förvaltningen som en regional kollektivtrafikmyndighet. Den har i uppdrag att ta 

fram ett trafikförsörjningsprogram som innehåller de långsiktiga målsättningarna för 

kollektivtrafiken i länet. Den har även i uppdrag att fatta beslut om allmän trafikplikt (den 

kollektivtrafik som ska finansieras med offentliga medel) samt att varje år sammanställa en 

rapport om den trafik som bedrivs inom ramen för allmän trafikplikt. I arbetet med att ta 

fram ett trafikförsörjningsprogram betonas vikten av att samråda med alla berörda aktörer. 

Dessutom har den regionala kollektivtrafikmyndigheten i uppdrag att samråda med 

motsvarande förvaltning i angränsande län om den gränsöverskridande trafiken, samt med 

trafikverket om framtida satsningar på infrastrukturen.3 I Värmland har det inrättats en 

                                                
1 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr. 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg. 
2 Prop 2009/10:200. Sid 47. 
3 Ibid. 
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kollektivtrafiknämnd inom det befintliga kommunalförbundet Region Värmland, vilket 

innebär att regionfullmäktige är högst ansvarigt. Värmlandstrafik som tidigare var 

trafikhuvudman finns fortfarande kvar, men ägs av Region Värmland.4 

Värmlands län är ett intressant fall att studera eftersom det i Värmland finns två offentligt 

ägda trafikorganisatörer; Värmlandstrafik som var trafikhuvudman fram till 31 december 

2011, och Karlstads kommun som bedriver tätortstrafik inom Karlstads tätort i form av 

Karlstadsbuss.  Den tydliga uppdelningen innebär att det funnits ett behov av att lägga stor 

vikt vid en väl genomförd process för att bygga upp ett förtroende för den nybildade 

regionala kollektivtrafikmyndigheten i Värmland. 

1.1.1	  Min	  bakgrund	  

Från mitten av februari 2012 till början av september 2012 arbetade jag för den nybildade 

regionala kollektivtrafikmyndigheten. Mitt jobb vara att dokumentera den samrådsprocess 

som genomfördes som en del i arbetet med att ta fram Värmlands regionala 

trafikförsörjningsprogram, samt att vara sekreterare vid kollektivtrafiknämndens 

sammanträden. Jag var även delaktig i att skriva trafikförsörjningsprogrammet, och har varit 

inblandad i den process som jag nu studerat. Det innebär naturligtvis att mina bedömningar 

är påverkade av de förkunskaper som jag fått under arbetet, samt att jag har goda kunskaper 

i ämnet och att jag därmed har haft en god överblick över en process med många parter 

inblandade. Resultaten från uppsatsen kommer även att användas till en rapport åt Sveriges 

kommuner och landsting, som bidrar med finansiering av arbetet. För att minska risken för 

att mina förkunskaper påverkar slutresultatet har jag intervjuat 20 personer som på olika sätt 

varit delaktiga i processen, samt gjort dokumentstudier. 

Flera av de som jag intervjuat har jag träffat tidigare när jag arbetade för den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten, några av dem har jag även arbetat tillsamman med. Det innebär 

att jag haft lätt att boka in tider för intervjuerna, att själva intervjutillfället varit avslappnat 

och flera av dem har varit öppna i sina svar. Det har dock funnits ett behov av att göra en del 

etiska överväganden eftersom jag vid intervjuerna träffat dem i en annan roll än när jag 

arbetade för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

                                                
4 Region Värmland. Reglemente för kollektivtrafiknämnden. Sid 1.  
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1.2	  Tidigare	  forskning	  
Även om det inte har hunnit forskas så mycket kring framtagandet av de regionala 

trafikförsörjningsprogrammen i Sverige så finns det omfattande forskning om politiskt 

organisationsbyggande och hur kollektivtrafik styrs och organiseras. Här kommer ett urval 

av närliggande forskning att presenteras. Genomgången inleds på en övergripande nivå med 

förändring i kommunala organisationer och blir gradvis mer och mer konkret. 

1.2.1	  Förändring	  i	  offentliga	  organisationer	  

Enligt Stig Montin är det vanligt med ett motsägelsefullt förhållande till förändring av 

offentliga organisationer. Enligt honom är det vanligt att kommunala ledare ena stunden 

förespråkar att organisationsstrukturen måste förändras, för att i nästa stund hävda att den 

formella organisationsstrukturen egentligen är oviktig och att det är de informella 

relationerna mellan individer som är betydelsefulla.5 

I sin doktorsavhandling skriver Elinor Edvardsson Stiwne om förändring i kommunala 

organisationer. Hon visar på att förändringsprocessen skiljer sig åt, beroende på vad 

organisationen värderar. I en organisation med stort fokus på strukturer hamnar fokus i 

förändringen på den formella organisationsstrukturen. I organisationer som snarare 

fokuserar på organiseringsprocesser är den formella strukturen mindre viktig. 

Förändringsprocesser med fokus på organisationens struktur benämner hon som planerade, 

medan processer med fokus på organiseringsprocessen benämns som kontinuerliga.6 

Tomas Bergström hävdar att organisationskulturen har stor betydelse för hur offentliga 

organisationer förhåller sig till förändringar. Han konstaterar att ”förändringar sker i gamla 

hjulspår.”7 Med det menar han att det ofta finns grundläggande antaganden i organisationen 

som är stabila över tid och som påverkar vilka reformer som genomförs. Reformer som 

ligger i linje med organisationens grundläggande antaganden genomförs medan reformer 

som strider mot organisationens grundläggande antagandena troligtvis inte genomförs.8 Ett 

problem med organisationsförändringar är att själva förändringen riskerar att bli ett mål i sig 

och organisationens kärnverksamhet blir underordnad förändringsarbetet. Montin menar att 

                                                
5 Montion, Stig. Moderna kommuner. 2007. Sid. 128. 
6 Stiwne, Elinor Edwardsson. Förändringsprocesser i kommunal organisation – En studie av organisering och 
meningsskapande i två förvaltningar. Sid. 15. 
7 Bergström, Tomas. Organisationskultur och kommunal förnyelse – Förändring i gamla hjulspår. 2002. Sid 
198. 
8 Ibid. 
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en anledning till det är att det är sällsynt att ordentligt analysera problemet som förändringen 

ska lösa, om inte problemet är ordentligt klarlagt tenderar förändringen att kopiera lösningar 

som upplevts som lyckade i andra organisationer.9 Det finns i Sverige en stor tilltro till 

planerade förändringsprocesser som baseras på en färdig modell. Just att använda en färdig 

modell verkar bero på att de som genomför förändringsprocessen vill öka legitimiteten 

genom att kopiera en lyckad förändring i en annan organisation. På det sättet undviks 

besvärande diskussioner om hur förändringen ska genomföras. En annan aspekt med 

planerade förändringar är att ledningen då har stora möjligheter att definiera både problem 

och lösningar.10 I en kontinuerlig förändringsprocess är det mer fokus på individerna i 

organisation och hur de förhåller sig till en varandra och sin identitet i organisationen.11 

1.2.2	  Styrning	  och	  ägandeformer	  

Leigh Glover menar att ägandeformerna för kollektivtrafik i stora delar av världen är mycket 

komplexa. Ofta ägs vissa delar av offentliga aktörer medan resten ägs av kommersiella 

företag. Han tar som exempel att det ofta finns olika former av avtal mellan offentliga 

aktörer och privata företag för att bedriva kollektivtrafik.12 Han menar även att det med start 

i början av 1980-talet genomfördes reformer av kollektivtrafiksystemet runt om i världen, 

vilka innebar att marknadsmekanismer infördes i systemet. Ett av resultaten av reformerna 

var att ansvarsfördelningen blev mer otydlig eftersom fler aktörer kom in i systemet.13 

En trend som Glover ser i organisering av kollektivtrafik är att det är vanligt att makten över 

de strategiska frågorna behålls inom offentliga organ, oberoende av hur mycket trafiken 

utförs av privata aktörer. Han förklarar fenomenet med att de offentliga aktörerna vill 

undvika att marknaden misslyckas med att förse medborgarna med en välfungerande och 

likvärdig kollektivtrafik. Därför finns det oftast ett dynamiskt förhållande mellan offentliga 

och privata aktörer gällande kollektivtrafiken.14 I sin slutsats skriver Glover att de som har 

en nära relation mellan samhällsplanering och kollektivtrafik är de som lyckats bäst med att 

utveckla en välfungerande kollektivtrafik. De länderna har institutioner som övervakar 

                                                
9 Montin, Stig. a.a. sid. 132. 
10 Stiwne, Elinor Edwardsson. a.a. Sid. 16. 
11 Ibid. Sid. 18. 
12 Glover, Leigh. Public Transport as a Common Pool Resource. 2011. Sid 4. 
13 Ibid. Sid 9. 
14 Ibid. Sid 11. 
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marknaden och kan hålla privata aktörer ansvariga för att fullgöra sina åtaganden, samtidigt 

som de har kapacitet att integrera kollektivtrafiken med övrig samhällsplanering.15 

Nicholas Low och Rachel Astle som studerat kollektivtrafikens utveckling i Melbourne 

mellan 1956-2006 instämmer i att de fall där kollektivtrafiken är riktigt framgångsrik är den 

centralt planerad av en regional myndighet.16 De konstaterar att transportsystemen runt om i 

världen tenderar att vara exempel på stigbundna organisationer och att de flesta systemen är 

motståndskraftiga mot förändringar.17 Ett tydligt exempel på transportsystemens 

stigberoende är städernas fysiska utformning. I de flesta europeiska och nordamerikanska 

städer har det växt fram bostadsområden som anpassats efter att de boende har egen bil. Det 

innebär en utmaning för kollektivtrafiken att förse de områdena med välfungerande 

kollektiva transporter.18 Vidare visar Low och Astle i sin studie på flera exempel där 

kollektivtrafiken haft svårt att påverka infrastrukturens framväxt. När artikeln skrevs var 

kollektivtrafikens aktörer fortfarande bara med stötvis i planeringsprocesserna, medan 

aktörerna för biltransporter var med i hela processen. Fyra viktiga beståndsdelar för att 

kollektivtrafiken ska kunna öka sitt inflytande över planeringen som Low och Astle pekar ut 

är finansiell kontroll, ansvarsutkrävande, deltagande i planeringsforum, och att ingå i 

nätverk med andra aktörer.19 

Sofie Storbjörk genomförde under 2004 en studie av hur kommunerna i Östergötland ser på 

kollektivtrafik. Det hon kommer fram till är att kollektivtrafiken ses som betydelsefull och 

de flesta är ense om att den innebär positiva effekter för medborgarna och den regionala 

utvecklingen. Dock ser hon att kollektivtrafikfrågorna konkurrerar med andra viktiga 

områden som skola, vård och omsorg om finansiering och tjänstemännens arbetstid. Ett 

samband hon ser är att de kommuner som har särskilda tjänstemän som arbetar heltid med 

kollektivtrafikfrågor har en mer ambitiös syn på kollektivtrafiken. Hon ser även en 

frustration över att det tar så lång tid innan idéer för att utveckla kollektivtrafiken kan 

                                                
15 Glover, Leigh. a.a. Sid 13. 
16 Low, Nicholas & Astle, Rachel. Path dependence in urban transport: An institutional analysis of urban 
passenger transport in Melbourne, Australia, 1956-2006. 2009. Sid. 48. 
17 Ibid. Sid. 47. 
18 Ibid. Sid. 48. 
19 Ibid. Sid. 53. 
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genomföras. Den fördröjningen innebär att flera upplever det som att det är svårt att få till 

stånd förändringar. 20 

1.2.3	  Kollektivtrafik	  i	  Värmland	  

Per-Magnus Bengtsson skriver i en rapport från 2007 om kollektivtrafikens utveckling i 

Värmland mellan 2003-2007. År 2003 fick Värmlandstrafik i uppdrag att medverka till att 

uppnå en hållbar regional utveckling i Värmland, baserat på tre hållbarhetskriterier: 

miljömässig hållbarhet, social hållbarhet, och ekonomisk hållbarhet. Från att tidigare ha 

varit inriktad på socialt resande ändrades nu fokus till arbetspendling och regionens 

tillgänglighet till Stockholm, Göteborg och Oslo.21 

Att genomföra den typen av förändring i verksamheten innebar en utmaning ur ett 

legitimitetsperspektiv. Per-Magnus Bengtsson menar att det krävs en löpande dialog med de 

politiska forum som driver frågor om regional utveckling för att behålla legitimiteten. För 

medborgarnas del menar han att förändringen av mål skapar ett behov av att förändra i 

linjenätet, och pekar särskilt ut tågstopp som något som behöver förändras. Här pekar han 

också på problematiken med att sådana förändringar innebär ”goodwill problem” i relation 

till medborgarna.22 

I samma rapport skriver Bo Tengblad om vikten av att ha en tydlig målbild. Han menar att 

det finns ett tydligt samband mellan organisationens framgång och hur tydliga dess mål är. 

Det innebär ett problem för kollektivtrafiken, eftersom den styrs av förtroendevalda och att 

det då finns risk att partipolitiska mål gör trafikens mål otydliga. Dessutom ses 

kollektivtrafiken oftast som ett verktyg snarare än ett mål, vilket innebär att det är svårt att 

definiera vem som företräder kollektivtrafikens intressen och ökar risken för 

suboptimeringar.23 

1.2.4	  Samrådsprocesser	  under	  2012	  

Helena Leufstadius och Bengt Stålner har på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting 

(SKL) tagit fram en rapport om hur de regionala myndigheterna jobbat med samråd. 

Resultatet i rapporten är att de flesta regionala kollektivtrafikmyndigheter har en positiv 

                                                
20 Sofie Storbjörk. Kollektivtrafik, kunskapsutveckling och förnyelsearbete – Exemplet Östergötland. 2005. Sid. 
65ff. 
21 Bengtsson, Per-Magnus. Kollektivtrafiken som medel för regional utveckling. 2007. Sid 24f. 
22 Ibid. Sid 26. 
23 Tengblad, Bo. Strukturera och prioritera eller gapa över mycket och riskera hela stycket. 2007. Sid 18f. 
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inställning till samråd, och att det skett möten med fler intressentgrupper än tidigare. Dock 

har fokus fortfarande varit på de ordinarie aktörerna som kommuner, landsting, Trafikverket 

och motsvarande myndighet i anslutande län. De noterar även att det finns en osäkerhet om 

hur samråden ska genomföras. I rapporten lyfts fyra län fram som goda exempel: Halland, 

Jönköping, Värmland och Västra Götaland. Att de länen lyfts fram beror bland annat på att 

de haft en bred samrådsprocess, att de varit lyhörda för synpunkter, och att de följt upp 

mötena.24 

Till skillnad från ovanstående texter är deras rapport inte skriven ur ett akademiskt 

perspektiv. Dock är det en av de första mer omfattande rapporterna om hur de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna arbetar. Därför är det intressant att relatera till deras resultat. 

1.2.6	  Övergripande	  bild	  

Resultaten från den tidigare forskning som redovisats betonar betydelsen av att integrera 

kollektivtrafiken med den övriga samhällsplaneringen, samt att den organisationsform som 

förekommer i Sverige med det strategiska ansvaret inom ett offentligt organ samtidigt som 

trafiken bedrivs av privata aktörer även är vanligt i andra länder. Det legitimitetsproblem 

som Bengtsson lyfter fram i samband med att syftet med trafiken i Värmland förändrades i 

början av 2000-talet är fortfarande aktuellt. Den förändring i hållplatsstruktur som han 

skriver om har varit högaktuell i Värmland under 2012. I det läget är det troligtvis extra 

betydelsefullt att det finns en tydlighet i syfte och mål för kollektivtrafiken, något som kan 

underlätta kommunikationen med medborgarna för att upprätthålla legitimitet under 

förändring. 

Något som framträder i den forskning som redovisats ovan är vikten av att kollektivtrafiken 

är en integrerad del i samhällsplaneringen och att det finns en tydlig struktur för ägande och 

finansiering. Tydligast är Nicholas Low och Rachel Astle som hävdar att kollektivtrafiken 

haft svårt att påverka infrastrukturens framväxt på grund av att kollektivtrafikens företrädare 

inte tillåts delta i planeringsprocesserna fullt ut. Att arbeta med samråd kan vara ett verktyg 

för att komma tillrätta med den problematiken. Vikten av att integrera kollektivtrafiken i 

samhällsplaneringen får stöd av Sofie Storbjörks studie som visar att de kommuner som har 

                                                
24 Leufstadius, Helena & Stålner, Bengt. Utvärdering av Regionala Trafikförsörjningsprogram 2012. 2012. 
Sid. 11f. 
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tjänstemän som enbart arbetar med kollektivtrafik har en mer ambitiös inställning till 

kollektivtrafikens utveckling. 

Vad gäller organisationsförändring ur ett mer övergripande perspektiv finns det en stor 

tilltro till att genomföra planerade förändringsprocesser av den formella 

organisationsstrukturen. Något som omfattar både regelsystem och hur organisationen rent 

praktiskt är organiserad. Den nya lagstiftningen kan ses som ett utryck för tron på nyttan i att 

förändra den formella organisationsstrukturen. Dock finns det ofta en inkonsekvent syn på 

organisationsförändringar i offentliga organisationer. Dels framhålls vikten av att förändra 

den formella strukturen och dels avfärdas strukturens betydelse till förmån till en tilltro på 

informella relationer mellan individer. Det framkommer även att de förändringar har bäst 

förutsättningar att lyckas är de som stämmer överens med organisationens grundläggande 

antaganden och därmed inte innebär ett nytt synsätt.  

1.3.	  Syfte	  och	  perspektiv	  
Studien handlar ytterst om politiskt organisationsbyggande, hur en politisk organisation i en 

komplex omvärld i samarbete med andra aktörer, kan arbeta med att tydliggöra 

ansvarsfördelning och gemensamma mål. Ett verktyg som kan användas för att bygga 

organisationen och att tydliggöra ansvarsfördelning och mål är samråd mellan de inblandade 

aktörerna. 

Syftet är att studera hur en offentlig aktör kan använda samråd som verktyg för att 

tydliggöra frågor om ansvarsfördelning och gemensamma mål. Det handlar både om att 

beskriva processen och att förstå de val som gjordes och varför processen såg ut som den 

gjorde. För att undersöka det kommer jag att studera den samrådsprocess som ägt rum i 

Värmland i samband med framtagandet av det nya trafikförsörjningsprogrammet. Som 

verktyg för att analysera samrådsprocessen i Värmland kommer nyinstitutionell teori att 

användas. Teorin handlar om organisationers framväxt och utveckling, och passar därför bra 

till den här typen av studie. Som komplement till nyinstitutionell teori kommer urban 

regimteori samt allmän förvaltningsteori att användas. 

1.4.	  Problembild	  
Eftersom den regionala kollektivtrafiken i Värmland finansieras av kommunerna och 

landstinget, är det viktigt att den regionala kollektivtrafikmyndigheten arbetar i nära 

samverkan med kommunerna, landstinget och trafikoperatörerna. I Värmland har 



Karlstads Universitet  Mattias Landin 
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2013-02-08 
Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap  
 

11 

samrådsprocessen använts som verktyg för att bygga upp förtroendet för myndigheten samt 

att klarlägga ansvarsfördelningen mellan myndigheten, kommunerna och 

trafikorganisatörerna. 

Det är intressant att studera hur väl myndigheten lyckats med att använda samråd för att 

bygga upp förtroende och klarlägga ansvarsfördelningen. Dessutom är det intressant att 

analysera vilka lärdomar som kan dras utifrån den samrådsprocess som bedrivits i 

Värmland. 

1.4.1	  Forskningsfrågor	  

Den övergripande frågan i arbetet är: 

Vilken betydelse har samrådsprocessen haft i arbetet med att bygga upp en ny organisation 

för kollektivtrafiken i Värmland? 

För att besvara den frågan utgår jag även från följande underfrågor: 

- Har samrådsprocessen i Värmland bidragit till att tydliggöra ansvarsfördelning och 

gemensamma mål för kollektivtrafiken i Värmland? 

- Har förvaltningens förtroendekapital förändrats i samband med processen? 

- Hur uppfattas den regionala kollektivtrafikmyndighetens handlingskapacitet? 

- Vilka har deltagit i samråden och hur har urvalet av deltagare till samrådsmötena 

gjorts? 

- Uppfattar deltagarna att de haft möjlighet att påverka utfallet av processen? 

 

1.5	  Metod	  
Den metod som kommer att användas är en kvalitativ innehållsanalys av intervjuer och 

skrivna dokument. Teorin kommer att användas för att skapa ett ramverk för att analysera 

empirin. Utifrån det som framkommit i teorin har fyra områden som har sin grund i studiens 

syfte och problemformulering valts ut för att sortera empirin. 
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Analysen kommer göras utifrån de indikatorer som redovisas nedan. (I kapitel 2.3 

Operationalisering kommer analysområden och indikatorer att beskrivas mer utförligt): 

Förtroendekapital 

Indikatorer: Stigberoende, nätverk, offentligt etos och organisationsstruktur. 

Handlingskapacitet och tydlighet i ansvarsfördelning 

Indikatorer: Stigberoende, målrationalitet och nätverk. 

Möjlighet att påverka 

Indikatorer: Stigberoende, inarbetade procedurer för input och urval. 

Hur processen värderas av deltagarna 

Indikatorer: Stigberoende och offentligt etos. 

Stigberoende ingår som indikator i alla fyra analysområdena. Det används dock inte för att 

ta reda på grad av uppfyllelse inom respektive målområde, istället används stigberoende för 

att analysera grad av förändring jämfört med hur arbetet utfördes före lagändringen. Grad av 

förändring kan naturligtvis påverka graden av uppfyllelse inom respektive målområde, men 

mer indirekt. 

1.5.1	  Teoretisk	  utgångspunkt	  

Den nya lagstiftningen handlar om att skapa nya institutionella förutsättningar för planering 

av kollektivtrafik som en del i den regionala utvecklingen. De nya förutsättningarna innebär 

även att de informella normerna förändras. Därför är det naturligt att utgå från institutionell 

teori, eftersom den handlar om både formell struktur och informella normer. 

De institutionella perspektiv som kommer att användas är: 

- Det instrumentella perspektivet som fokuserar på hur organisationer är utformade för 

att lösa en viss uppgift.25 

- Det strukturella perspektivet, som fokuserar på de formella förutsättningarna för hur 

en organisation kan agera.26 

- Det kulturella perspektivet som fokuserar på den informella strukturen.27 

                                                
25 Hall, Peter A. & Taylor, Rosemary C. R. Political Science and the Three New Institutionalisms. 1996. Sid 
942. 
26 Ibid. 
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Som komplement till de tre nämnda institutionella perspektiven, kommer urban regimteori, 

samt teori om offentlig förvaltning och tjänstemannarollen att användas. Det som gör att de 

teorierna passar att använda i det här arbetet är främst att de fokuserar på förmåga att agera 

och åstadkomma förändring, snarare än den klassiska maktteorin som fokuserar på makt att 

bestämma över någon annan. Eftersom den regionala kollektivtrafikmyndigheten utgörs av 

Region Värmland som består av 17 medlemmar, varav ingen har makt att bestämma över 

den andra, är det lämpligt att använda en teori som förklarar den typen av komplicerade 

maktförhållanden som uppstår när det finns ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna.28 

1.5.2	  Innehållsanalys	  

1.5.2.1	  Intervjuer	  

För att beskriva hur samrådsprocessen genomförts och hur den uppfattats av de som deltagit 

har jag intervjuat ansvariga tjänstemän och politiker. Totalt har 20 personer intervjuats.  

De personer som valts ut är högsta chefen för Värmlandstrafik respektive Karlstadsbuss, de 

tjänstemän som arbetat för den regionala kollektivtrafikmyndigheten, samt ordföranden i 

kollektivtrafiknämnden. För att få en bild av processen med bildandet av myndigheten har 

högsta politiker och tjänsteman inom Region Värmland och Landstinget i Värmland 

intervjuats. Utöver dem har även ett urval av de som deltagit i samrådsmötena intervjuats. 

De som intervjuats är högsta tjänsteman och högsta politiker i varje samrådsområde.29 I de 

fall där det deltagit mer än en kommunchef, och kommunstyrelsens ordförande, har de som 

representerar värdkommunen valts ut. Därutöver har två tjänstemän på Trafikverket som 

deltagit i processen, och en representant från Värmlandspendlarna och generalsekreteraren 

för Resenärsforum intervjuats. I bilaga 1 redovisas vilka personer som har intervjuats. De 

två personer som valts ut från norra området hade inte möjlighet att ställa upp på intervju. 

Eftersom övriga personer gett relativt samstämmiga svar bedömer jag att deras bortfall inte 

påverkar det slutliga resultatet. 

Fokus i intervjuerna har varit att prata med personer som haft en aktiv roll i 

samrådsprocessen. Därför har jag valt ut intervjupersoner utifrån den roll de spelat i 

                                                                                                                                                 
27 Hall, Peter A. & Taylor, Rosemary C. R. a.a. Sid 946. 
28 Stone, Clarence N, Power, Reform, and Urban Regime Analysis. 2006. Sid. 24f. 
29 I samrådsprocessen med länets kommuner delades Värmlands kommuner upp i fyra områden (västra, norra, 
centrala och östra). I varje område var det en värdkommun som arrangerade mötet (Arvika, Munkfors, Karlstad 
och Kristinehamn). 
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processen. Målet har varit att prata med personer som representerar så många sidor av 

processen som möjligt. Två personer som inte personligen deltagit på något av 

samrådsmötena är de som representerar Värmlandspendlarna och Resenärsforum. Att de 

intervjuats beror på att de representerar organisationer som företräder resenärerna och att det 

därför är värdefullt att ta del av deras synpunkter. 

Intervjumetod 

Intervjuerna har genomförts enskilt under oktober-november 2012.30 I samtliga fall utom ett 

genomfördes intervjuerna hos den intervjuade, på vederbörandes kontor eller i ett mötesrum 

i närheten. Den intervju som inte genomfördes på personens arbetsplats genomfördes av 

tidsskäl på en lunchservering medan vi åt. För att samtalet skulle flyta på bättre har 

ordningen på frågorna och exakt formulering av frågorna varierat. Det har dock funnits ett 

dokument med frågor som jag utgått från för att försäkra mig om att fråga om samma sak 

vid intervjuerna. Det har till viss det ställts olika frågor till de som varit deltagare i processen 

och de tjänstemän som planerat processen. Båda frågeformulären bifogas som bilaga 2 och 

3. I slutet av varje intervju har jag ställt en öppen fråga om det är något som de tycker att jag 

har missat eller glömt att fråga om och som de velat lägga till. Ingen av de intervjuade fick 

ta del av frågorna före intervjun.  

Intervjuerna har spelats in och därefter ordagrant transkriberats. När jag transkriberat har jag 

använt ett program där jag kan göra bokmärken i ljudfilerna med kommentarer där 

personerna i fråga sagt något intresseväckande. Dessa bokmärken har sedan varit ett stöd i 

analysen av intervjuerna. Under intervjuerna har jag antecknat stödord för att löpande få 

med mig det som intervjupersonerna betonar som extra betydelsefullt. I ett fall har 

intervjupersonen bett mig att inte spela in intervjun, vilket jag respekterade och istället förde 

anteckningar. I samtliga fall har jag erbjudit intervjupersonerna att läsa igenom den 

transkriberade intervjun, något som nästan alla velat göra. Två personer har därefter bett mig 

stryka mindre delar där de ansett att faktauppgifter inte stämmer. I båda fallen har det 

handlat om små justeringar som inte påverkar slutresultatet. Samtliga intervjupersoner har 

godkänt att jag refererar till dem med namn. 

                                                
30 I två fall (intervju med Tore Olsson och Göran Persson, samt Yvonne Thorén och Carina Gottfridsson) har 
intervjun dock genomförts med två intervjupersoner samtidigt. Anledningen till det har varit att i de fallen har 
personerna jobbat tillsammans med programarbetet och att intervjua dem samtidigt sparar dels tid för både dem 
och mig och dels ger det dem en möjlighet att hjälpa varandra att ge mer utförliga svar. 



Karlstads Universitet  Mattias Landin 
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2013-02-08 
Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap  
 

15 

Kodning av intervjuerna 

Rent praktiskt har kodningen skett genom att jag har läst igenom det transkriberade 

materialet från intervjuerna i en iPad och sedan gjort färgmarkeringar utifrån vilket av de 

fyra analysområdena de markerade områdena berör (förtroendekapital, handlingskapacitet 

och tydlighet i ansvarsfördelning, möjlighet att påverka, samt hur processen värderas av 

deltagarna). 

Intervjuerna har även använts som kompletterande material till att beskriva hur processen 

genomförts, och hur kollektivtrafiken i Värmland fungerade före lagändringen. Därför har 

jag även valt att ta med vissa rent deskriptiva delar av intervjuerna. I de fall där personerna 

ger olika bilder av händelseförloppet refereras till båda uppfattningarna. 

1.5.2.2	  Textanalys	  

Eftersom intervjuer inte kan ge en fullständig bild av händelseförloppet har jag även 

analyserat dokument i form av mötesprotokoll och styrande dokument för kollektivtrafiken 

(lagtext, trafikförsörjningsprogram, avtal om ansvar för kollektivtrafik i Värmland osv.). 

Eftersom det är en offentlig förvaltning har jag även gått igenom diariet. 

Rent praktiskt har textanalyserna skett genom att jag har läst igenom dokumenten och gjort 

markeringar i texten där det stått något som passar in under de fyra analysområdena 

(förtroendekapital, handlingskapacitet och tydlighet i ansvarsfördelning, möjlighet att 

påverka, samt hur processen värderas av deltagarna) Dokumenten har funnits både i 

elektronisk form och i pappersform. Markeringarna har sedan använts som stöd för den 

empiriska delen av arbetet. 

1.6	  Källkritik	  
Intervjuerna har genomförts innan processen för att ta fram ett nytt 

trafikförsörjningsprogram i Värmland var avslutad. Under perioden som intervjuerna 

genomfördes pågick det en diskussion om var gränsen mellan kollektivtrafiknämndens och 

Region Värmlands ansvar för kollektivtrafiken och de två organisatörernas ansvar går. Flera 

av de personer som intervjuats har haft intresse av att ge sin bild av hur de upplevt 

processen, varför det finns en risk att den pågående diskussionen påverkat hur de svarat. Att 

använda intervjuer som faktaunderlag innebär även en risk i form av att personernas 

hågkomster av händelseförloppet minskar ju längre tiden går. För att ta hänsyn till detta har 

jag sett till att intervjua ett brett urval av personer för att på det sättet få en så fullständig bild 
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som möjligt. Intervjuerna genomfördes även relativt nära i tid i förhållande till arbetet med 

trafikförsörjningsprogrammet. 

1.7	  Disposition	  
Arbetet inleds med en teoretisk genomgång som även innehåller en beskrivning av hur 

teorin kommer att operationaliseras för att användas i analysen. Därefter kommer ett kapitel 

där kollektivtrafikens organisation i Värmland beskrivs. Där redogörs för vad som 

förändrats med den nya lagstiftningen, samt den process som ledde fram till att den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten bildades. I nästkommande kapitel ges först en 

beskrivning av hur processen genomfördes i Värmland, och därefter presenteras resultatet 

från intervjuerna sorterat på de fyra analysområdena. Kapitel fem innehåller analysen där 

teori och empiri förs samman. Arbetet avslutas sedan med ett slutsatskapitel där 

forskningsfrågorna besvaras.  
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2.	  Teori	  
Här presenteras den teoretiska utgångspunkten. Den teori som används är institutionell 

teori och huvudsakligt fokus ligger på handlingskapacitet och resursfördelning. Först ges en 

allmän beskrivning av vad som kännetecknar institutionell teori, därefter konkretiseras det 

med en genomgång av tre nyinstitutionella perspektiv. Kapitlet avslutas med en förklaring 

av hur teorin operationaliseras i analys och slutsats. 

2.1	  Institutionell	  teori	  

Det finns ingen allmängiltig definition av vad en institution är. Oftast sätts dock begreppet i 

samband med organisationer. Institutionell teori handlar till stor del om regler och normer, 

både formella och informella.31 Lennart Lundqvist definierar institutioner som ”strukturer i 

vilka regler skapade för institutionen resulterar i ett överenskommande beteendemönster. 

Institutionen omfattar således både ett idé- och ett beteendemönster.”32 

Ett fenomen som är centralt inom institutionalismen är stigberoende, vilket innebär att en 

organisation är präglad av varför organisationen bildades och hur samhället såg ut vid tiden 

för bildandet. När samhället sedan förändras är det vanligt att de val som gjordes vid 

bildandet fortfarande gäller under en lång tid framöver, trots att de är otidsenliga. Det finns 

en inneboende tröghet i de flesta organisationer, vilket innebär att det tar tid att genomföra 

stora förändringar och ännu längre tid innan de ger effekt. De som verkar inom 

organisationen lär sig vad som är ett lämpligt agerande, och hur de ska tänka och tycka i 

vissa situationer. Trögheten gynnar organisationens effektivitet fram till dess att de blir 

otidsenliga. För att genomföra större förändringar måste de anställda skolas om, något som 

ofta är tidskrävande och möter en del motstånd. Trögrörligheten utgör till viss del ett 

problem, eftersom en organisation som inte klarar av att anpassa sig efter en förändrad 

omvärld med tiden blir ineffektiv, och får allt svårare att klara av sitt uppdrag. Samtidigt 

innebär det även en styrka, i synnerhet för offentliga organisationer, eftersom trögheten 

samtidigt innebär en trygghet och förutsägbarhet för medborgarna. De kan känna sig trygga i 

att viktiga institutioner i samhället inte plötsligt förändras över en natt och att de hinner lära 

sig hur organisationen fungerar och hur de bäst tar vara på vad den erbjuder.33 

                                                
31 Hall, Peter A. & Taylor, Rosemary C. R. a.a. Sid 936. 
32 Lundquist, Lennart. Demokratins väktare. 1998. Sid. 40. (kursivering I original) 
33 Hall, Peter A. & Taylor, Rosemary C. R. a.a. Sid 941. 
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Trögheten innebär dock inte att organisationer aldrig förändras. Hur tröga och 

svårförändrade de än är så förändras hela tiden omvärlden. Det tillkommer ny personal, nya 

samarbetspartners och nya lagar och regler. Dessutom finns det ett samspel mellan 

organisationen och omvärlden. När allmänhetens inställning till och förväntningar på 

organisationen förändras, uppstår ett behov för organisationen att förändras. Hur 

organisationen arbetar och vilka resultat den levererar påverkar i sin tur allmänhetens 

förväntningar. Ny personal för med sig sina erfarenheter och under tiden som de socialiseras 

in i organisationen förändras även organisationen till viss del efter deras tidigare 

erfarenheter. Om en förändring är tillräckligt omfattande kan den beskrivas som en 

brytpunkt, från vilken den framtida utvecklingen slår in på en ny stig. En sådan brytpunkt 

kan tillexempel vara en omfattande förändring i organisationens formella struktur eller nya 

arbetsuppgifter.34 

Vid förändringar finns det tre faktorer som utmärker offentliga organisationer från andra 

organisationer: Organisationerna är kända av aktörerna, de är medvetet skapade för ett visst 

ändamål och det finns förberedda procedurer för förändring. Därmed är det förhållandevis 

enkelt att förändra offentliga institutioner jämfört med andra typer av organisationer. Det 

som krävs är ett politiskt beslut i den beslutande församlingen. Att därefter få individerna i 

organisationen att förändra sitt beteende kräver naturligtvis en viss ansträngning, men den 

tydlighet som ett formellt politiskt beslut innebär ger relativt goda förutsättningar.35 Därför 

är det intressant att offentliga organisationer ofta uppfattas som trögrörliga och byråkratiska. 

Kanske kan det ha att göra med att de procedurer styr hur organisationen förändras är 

synliga och visar vilket arbete som krävs. 

Det finns ett samspel mellan de informella och de formella normerna som påverkar 

förtroendet för organisationen. Om de informella normerna utvecklas så att de till stor del 

skiljer sig från de formella reglerna, kan det leda till att regelverket ändras. Samtidigt leder 

nya formella regler till att de informella normerna påverkas. Hur organisationen reagerar på 

förändringar inom och/eller utanför organisationen är till stor del beroende på den rådande 

organisationskulturen. I en organisation som har en kultur där nya idéer och influenser 

betraktas som positivt kan det gå lättare att genomföra förändringar och ta till sig ny 

                                                
34 Hall, Peter A. & Taylor, Rosemary C. R. a.a. Sid 942. 
35 Lundquist, Lennart. 1998. a.a. Sid. 40. 
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kunskap än i en organisation som fungerat på ungefär samma sätt under lång tid och som har 

en mer skeptisk syn på ny kunskap.36 

Samspelet mellan olika aktörer studeras även i urban regimteori, som är en konkretisering av 

den institutionella teorin. Urban regimteori fokuserar på makt, samverkan, 

handlingskapacitet, måluppfyllelse och fördelning av resurser. En urban regim kan 

definieras som en uppsättning med formella och informella relationer som styr ett samhälle 

eller en grupp. Även om individuella aktörer har sin egen privata agenda kan de genom att 

samarbeta åstadkomma mer än om de arbetat var för sig. Att peka ut den urbana regim som 

styr är dock en svår uppgift. Det är endast i ett fåtal fall som den enbart består av en folkvald 

församling. De resurser som krävs för att styra är ofta större än vad den folkvalda 

församlingen klarar av. Att samverka med andra kan ge tillgång till mer resurser eftersom de 

som samverkar nu kan kombinera sina resurser.37 En fördel med den typen av informella 

överenskommelser är att de ger en flexibilitet vid hantering av frågor som inte är 

rutinärenden. När personer samarbetar under en längre tid kan det uppstå en förståelse 

mellan dem hur den andre parten agerar och vilka intressen som är betydelsefulla. På det 

sättet kan det uppstå en tillit mellan dem som innebär att samarbetet flyter på smidigare och 

mer effektivt än om de behövt förlita sig på en formell överenskommelse.38 

En viktig del inom urban regimteori är att skilja mellan olika förståelser av makt. Den 

klassiska synen på makt är att A kan få B att göra något som denne annars inte hade gjort. A 

har alltså makt över B. I verkligheten är dock förhållandet mellan A och B mycket mer 

komplext, och det är sällan som en part kan utöva total makt över den andra. Istället är det 

vanligt med förhandlingar där båda parter är ömsesidigt beroende av varandra. Därför är det 

mer lämpligt att studera aktörers förmåga att handla; makt att, istället för makt över, 

handlingskapacitet istället för dominans. De flesta aktörer har väldigt begränsad förmåga att 

handla helt oberoende av andra, det är först när de kan samarbeta med någon mer part som 

de har möjlighet att agera och därmed ökar sin handlingskapacitet.39 

En organisations handlingskapacitet bygger på relationen med omvärlden, förmågan att 

anpassa sig till omvärlden (eller att minska sitt beroende av omvärlden) är således avgörande 

                                                
36 Christensen, Tom, Lӕgreid, Per, Roness, Paul G. & Røvik, Kjell Arne. Organisationsteori för offentlig 
sektor. 2005. Sid. 60. 
37 Stone, Clarence N. 2006. a.a. Sid. 27. 
38 Stone, Clarence N. Governing Atlanta. 1989. Sid. 4. 
39 Ibid. Sid. 24f. 
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för organisationens handlingskapacitet över tid. Hur organisationen anpassar sig beror dels 

på vilka resurser organisationen behöver och dels på hur stor del av de resurserna som den 

förfogar över själv och hur stor del av resurserna som andra aktörer förfogar över.40 

Relationerna med omvärlden bygger i sin tur på ett fenomen som benämns som offentligt 

etos. Det sätter normativa gränser för hur offentliga organisationer kan agera, politiska 

institutioner ses som enheter som förkroppsligar idéer snarare än enbart verkställer dem.41 

Offentligt etos är de grundläggande idéerna om hur samhället bör styras och vad staten bör 

ägna sig åt. Det är personligt och skiljer sig därför åt från person till person, men påverkas 

av hur samhället organiseras. En tjänsteman på en offentlig förvaltning har en viss 

förförståelse och grundläggande värderingar om sitt uppdrag som offentlig tjänsteman 

medan en medborgare kan ha en annan förförståelse och grundläggande antagande om 

förvaltningens uppdrag.42 I Sverige präglas vårt offentliga etos av en demokratisk 

inställning. Det innebär att medborgarna inte enbart ska ses som passiva mottagare av de 

offentliga institutionernas agerande, utan som aktiva medborgare som ska beredas möjlighet 

att vara delaktiga. Det i sin tur innebär att de offentliga institutionerna ska bygga på lika 

rättigheter, ärlig konkurrens, likabehandling, kompromisslösningar och förhandling.43 

2.2	  Tre	  nyinstitutionella	  perspektiv	  
I studien kommer tre nyinstitutionella perspektiv att användas: Det instrumentella, det 

strukturella och det kulturella. De beskrivs närmare i nedanstående avsnitt 

2.2.1	  Det	  instrumentella	  perspektivet	  

Enligt det instrumentella perspektivet ses organisationer som redskap för att uppnå vissa 

mål. I offentliga institutioner handlar det huvudsakligen om att uppfylla politiskt 

formulerade mål. Förklaringen till varför en institution existerar ligger i vilket syfte den 

tänks uppfylla. Styrningen av en organisation sker enligt det instrumentella perspektivet 

genom fördelning av resurser, samt utformning av formella regler och strukturer som styr 

individernas agerande. Organisationens struktur påverkar även kontaktytorna med 

omvärlden samt den inre och yttre legitimiteten.44 

                                                
40 Löfström, Mikael. Samverkan mellan offentliga organisationer – att konstruera gränser. 2001. sid 72. 
41 Lundquist, Lennart. Förvaltning och demokrati. 1991. Sid. 42. 
42 Ibid. Sid. 53. 
43 Ibid. Sid. 61. 
44 Hall, Peter A. & Taylor, Rosemary C. R. a.a. Sid 945. 
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En grundsten i det instrumentella perspektivet är att individer är målrationella, att de utifrån 

ett uppsatt mål värderar de tillgängliga alternativen och väljer det som är närmast att 

uppfylla målet.45 Målrationellt handlande består av fyra delar: problemformulering, 

alternativ, konsekvenser och beslutsregler. Problemformuleringen har ett nära samband med 

organisationens syfte. Om syftet exempelvis är att förstärka den politiska styrningen inom 

ett område, är problemformuleringen troligtvis att den politiska styrningen inom området är 

för svag.46 Enligt det instrumentella perspektivet kan individers beteende ändras genom att 

ändra de formella reglerna, resursfördelningen och organisationsstrukturen, så att det 

önskade beteendet premieras.47 

Därefter görs en inventering av vilka alternativ som finns att tillgå för att öka den politiska 

styrningen. I samband med den inventeringen görs det även en konsekvensanalys av vad de 

olika handlingsalternativen innebär och vilka beslutsregler som organisationen måste ta 

hänsyn till. När det handlar om en offentlig organisation som vill förbättra den politiska 

styrningen finns det i allmänhet ett omfattande regelsystem och överenskommelser att 

navigera bland. Optimalt väljs sedan det alternativ som innebär högst måluppfyllande, minst 

negativa konsekvenser, och som håller sig inom de befintliga beslutsreglernas ramar. 48 

För att en organisation ska kunna agera målrationellt är det en förutsättning att det finns 

tydliga mål och att de som verkar i organisationen har full insikt i vilka alternativ som finns 

och vilka konsekvenser de alternativen för med sig. Att en organisation har full insikt i 

samtliga tillgängliga alternativ, och vilka konsekvenser de innebär, hör dock inte till 

vanligheten. Mer vanligt är att organisationer har otydliga (eller motstridiga) mål och att det 

varken finns tillräckligt med tid eller resurser för att göra en fullständig utvärdering av 

handlingsalternativen. Detta är särskilt vanligt inom offentliga organisationer, som ofta har 

ett brett ansvarsområde och som en följd av detta ofta är mycket komplexa organisationer. 

Medan fullständig målrationalitet är mer av en utopi än verklighet, är begränsad 

målrationalitet mer vanligt. När organisationens mål är otydliga, och det inte finns möjlighet 

att göra en fullständig utredning av samtliga handlingsalternativ, görs istället en begränsad 

                                                
45 Christensen, Tom, Lӕgreid, Per, Roness, Paul G. & Røvik, Kjell Arne. a.a. Sid. 32. 
46 Ibid. Sid. 34. 
47 Hall, Peter A. & Taylor, Rosemary C. R. a.a. Sid 945. 
48 Christensen, Tom, Lӕgreid, Per, Roness, Paul G. & Røvik, Kjell Arne. a.a. Sid. 34. 
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utredning som leder fram till ett beslut som är tillräckligt bra. Utredningens mål är med 

andra ord att resultera i tillräcklig måluppfyllelse snarare än maximal måluppfyllelse.49 

För att öka möjligheterna till måluppfyllelse kan det vara lämpligt att gå med i olika former 

av nätverk. En metod för att prioritera och avgränsa bland nätverken är att fokusera på grad 

av formalisering (som skiljer på formella organisationer och informella nätverk) och 

maktstruktur (som ser till maktförhållandet mellan aktörerna).50 Det som karakteriserar 

nätverket är att de kan hävda någon typ av autonomi. Ju mer sammanhållna de är, desto 

större handlingsförmåga och handlingsfrihet har de. Något som komplicerar nätverk där 

offentliga aktörer ingår är att de offentliga aktörerna har en formell beslutsgång, vilket 

innebär att vissa beslut måste gå via den högsta politiska församlingen.51  

Att utmana en existerande regim är ofta kostsamt. Ju längre tid regimen har suttit, och ju 

större möjlighet den har att åstadkomma resultat, desto större är kostnaden att utmana den. 

Det handlar därmed om en form av stigberoende där nya aktörer väger kostnaden att utmana 

den existerande regimen mot kostnaden att anpassa sig och samarbeta. Det visar på en tydlig 

skillnad mellan makt över och makt att. Den som strävar efter att ha makt över någon annan, 

måste vara beredd på en ansträngande och kostsam process, medan den som nöjer sig med 

makt att agera snarare än makt över någon, kan bli en del i en större grupp och dela på 

kostnader. Genom att bli en del av en större grupp är det alltså möjligt öka sitt inflytande, 

utan att utsätta sig för en kostsam maktkamp. Makt att behöver dock inte utesluta makt över, 

det är ofrånkomligt att den existerande regimen utövar makt över de som inte ingår, samt att 

det inom den existerande regimen kan förekomma ett maktspel mellan medlemmarna.52 

Fokus på makt att innebär dock inte att det inte sker maktskiften. Skillnaden är dock att 

spelet sker på ett mer subtilt sätt än genom ren dominans. Ett effektivt sätt att försäkra sig 

om makt att agera i vissa frågor är att inte samarbeta med vissa grupper, och på det sättet 

neka dem möjligheten att vara med och bestämma. Att studera urbana regimer handlar 

därmed till stor del om att studera vilka som är med och fattar beslut och på vilka villkor de 

tillåts delta. Det är också intressant att studera vem/vilka som stödjer den rådande regimen 

                                                
49 Christensen, Tom, Lӕgreid, Per, Roness, Paul G. & Røvik, Kjell Arne. a.a. Sid. 34f. 
50 Lundquist, Lennart. 1991. a.a Sid. 161. 
51 Ibid. Sid. 163. 
52 Stone, Clarence N. 2006. a.a. Sid. 27. 
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och hur stödet ser ut. Att studera om, och i sådana fall vem, som försöker utmana den 

existerande regimen är naturligtvis också intressant.53 

Sammandrag 

Det som framförallt är intressant för uppsatsen inom det instrumentella perspektivet är 

målrationalitet för att uppnå högsta möjliga måluppfyllelse, samt stigberoende. Eftersom 

organisationen ses som ett verktyg för att åstadkomma någonting är en central del av det 

instrumentella perspektivet att väga kostnaden för förändring mot vinsten som förändringen 

kan innebära. Inom det instrumentella perspektivet innebär stigberoende att organisationen 

präglas av anledningen till att organisationen bildades. Om den bildades med syftet att 

erbjuda en samhällsservice till medborgarna innebär det att det tar tid att lägga om 

verksamheten till ett regionalt utvecklingsuppdrag. 

2.2.2.	  Det	  strukturella	  perspektivet	  

Nära kopplat till det instrumentella perspektivet är det strukturella perspektivet. Det 

fokuserar på formella styrdokument och regler, samt hur organisationen är strukturerad. Den 

formella hierarkin mellan organisationens avdelningar, och vem som har befogenhet att 

bestämma över vem, är en viktig del i organisationsstrukturen. Det handlar om vem i 

organisationen som har vilka befogenheter och vilka regler som styr individernas 

handlingsmöjligheter i organisationen.54 

Hur organisationens formella struktur ser ut har stor betydelse för hur individerna i 

organisationen arbetar, och hur de fattar sina beslut. I en organisation med tydlig hierarki 

finns det tydliga regler och förväntningar på hur saker ska skötas och det är relativt enkelt att 

byta ut personer eftersom alla har tydligt definierade arbetsuppgifter. Fördelen med den 

typen av organisation är att alla uppgifter hanteras på ett liknande sätt, vilket ökar 

förutsägbarheten och effektiviteten eftersom det inte behöver fattas beslut i varje enskild 

fråga. Nackdelen är att fokus lätt förflyttas från problemlösning till att följa reglerna och 

rätta in sig i den formella strukturen. Om inte besluten hanteras enskilt blir det även svårt att 

hantera komplicerade ärenden, där det istället är en fördel om det finns utrymme för en 

enskild bedömning.55 Det som ofta benämns professionsbyråkrati är en motpol till den 

formen av strikt hierarkisk organisation. I en professionsbyråkrati är det istället vanligt med 

                                                
53 Stone, Clarence N. 2006. a.a. Sid. 31. 
54 Hall, Peter A. & Taylor, Rosemary C. R. a.a. Sid 937. 
55 Christensen, Tom, Lӕgreid, Per, Roness, Paul G. & Røvik, Kjell Arne. a.a. Sid. 36. 
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ett mycket decentraliserat beslutsfattande, då de anställda arbetar med så komplexa frågor att 

det är svårt för en utomstående (eller överordnad) att komma med synpunkter på arbetet. I 

en professionsbyråkrati läggs stor vikt vid de anställdas fackkompetens och formella 

utbildning.56 

Hur en organisation är strukturerad beror bland annat på hur stor den är och vilken 

verksamhet den arbetar med. Ett litet privat företag, med få anställda, har av naturliga skäl 

en annan organisationsstruktur än en kommun eller ett stort multinationellt företag. 

Gemensamt för samtliga organisationstyper är dock att de behöver anpassa sig till yttre 

faktorer för att fungera effektivt. Omvärlden sätter både ekonomiska och juridiska gränser 

för vilket struktur som är möjlig.57 Offentliga organisationer har ett stort behov av att 

anpassa sig efter omvärlden eftersom de företräder medborgarna. 

Två begrepp som har stor betydelse för hur en organisation fungerar i praktiken är 

fokusering och koordinering. Begreppen är betydelsefulla inom offentlig sektor, som präglas 

av ett brett ansvarsområde och behov av specialister inom varje område, samtidigt som 

verksamheten av effektivitetsskäl måste samordnas och koordineras. Fokusering innebär att 

organisationens arbete delas upp på ett antal specialiserade enheter. Ett tydligt exempel på 

en fokusering är kommunal verksamhet, med sina vitt skilda verksamhetsområden som var 

för sig är fokuserade på vissa delar av den kommunala servicen. Koordinering handlar 

istället om att få de vitt skilda enheterna att samarbeta mot ett gemensamt mål. I kommunal 

verksamhet skulle målet exempelvis kunna vara nöjda medborgare och att arbeta 

kostnadseffektivt. En grundregel är att behovet av koordinering står i direkt proportion till 

graden av fokusering. Ju fler och mer specialiserade enheter organisationen innehåller, desto 

viktigare är det att arbeta med koordinering av arbetet. I vissa fall kan koordinering uppstå 

spontant för att enheterna själva inser behovet av att samarbeta. Det är dock vanligare att 

enheterna arbetar mer och mer självständigt, såvida det inte tas fram rutiner och regelverk 

som styr informationsflödet mellan enheterna, samt när och hur de ska samarbeta. Att arbeta 

med fokusering och koordinering är en viktig del i att bygga upp den institutionella 

kapaciteten.58 

                                                
56 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan. Hur moderna organisationer fungerar. 2008. Sid. 124. 
57 Hall, Peter A. & Taylor, Rosemary C. R. a.a. Sid 939. 
58 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan. a.a. Sid. 82. 
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Tjänstemännen i en offentlig förvaltning utgör den antalsmässigt största gruppen inom 

offentlig sektor. De kan vara antingen specialister eller generalister och anställs på grund av 

sin kompetens.59 Även om chefstjänstemännen på kommunal nivå i Sverige vanligen kan 

agera relativt autonomt finns det dock en nära kontakt mellan politiker och ansvarig chef, 

som kan minska den autonomin. De tjänstemän som arbetar med handläggning och 

utredning har ofta en självständig position i förhållande till både politiker och högre chefer i 

sitt arbete. De förutsätts även ha ett relativt stort inflytande över organisationens arbete, 

eftersom de både tar fram beslutsunderlag för politikerna och implementerar besluten. Deras 

arbete styrs huvudsakligen av formella processer vilka styr förutsättningarna för deras 

arbete.60 

Sammandrag 

Vad som framförallt är intressant i min studie när det gäller det strukturella perspektivet är 

fokusering och koordinering, tjänstemännens roll i organisationen och stigberoende. Inom 

det strukturella perspektivet handlar stigberoende om organisationens struktur. Den 

organisationsform som valdes vid bildandet lägger grunden för hur organisationens struktur 

ser ut under lång tid framöver. 

2.2.3	  Det	  kulturella	  perspektivet	  

Medan de instrumentella och det strukturella perspektiven fokuserar mycket på den formella 

strukturen, fokuserar det kulturella perspektivet på informella regler och strukturer som 

växer fram under en längre period, procedurer som kan uppfattas som enbart byråkratiska 

kan mycket väl bygga på hur organisationskulturen ser ut. Medan de formella reglerna styr 

hur de anställda ska agera, styr de informella normerna vad som är ett lämpligt beteende.61 

Vad som uppfattats som ett lämpligt beteende bygger i sin tur på den kärna av 

grundläggande antaganden som organisationens värderingar bygger på. Lämpligt beteende 

handlar om vad personen uppfattar som det socialt accepterade agerandet i en given 

situation. När en person agerar enligt vad som uppfattas som lämpligt beteende bekräftas de 

som delar i gemenskapen och förstärker samtidigt vad som är lämpligt beteende.62 

                                                
59 Lundquist, Lennart. 1991. a.a. Sid. 167. 
60 Ibid. Sid. 170f. 
61 Hall, Peter A. & Taylor, Rosemary C. R. a.a. Sid 946. 
62 Hall, Peter A. & Taylor, Rosemary C. R. a.a. Sid 948. 
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Organisationskultur består av fyra delar; grundläggande antaganden, värderingar och 

normer, artefakter och myter. Grundläggande antaganden är de sanningar som utgör 

grunden för organisationens verklighetsuppfattning. Offentligt etos är tillexempel ett 

grundläggande antagande om organisationens uppdrag. Grundläggande antaganden är något 

som vi tar för givet och betraktar som sant utan att det behöver motiveras. Värderingar och 

normer bygger på de grundläggande värderingarna. Om de anställda ”vet” att världen 

fungerar på ett visst sätt, och att vissa grupper beter sig på ett visst sätt, så kommer de att 

agera därefter. Artefakter är de fysiska symboler som kan observeras, exempelvis klädkod, 

grafisk profil och inredning. Myter är berättelser som förs vidare inom organisationen och 

ger en bild av hur de anställda förväntas agera. Tillsammans ger de fyra beståndsdelarna en 

bild av vilken typ av kompetens som värderas högst och hur stor betydelse den formella 

beslutsstrukturen tillåts ha. I förlängningen har därmed organisationskulturen stor betydelse 

för vem som i realiteten fattar besluten.63 

Organisationens kultur kan vara svår att påverka utifrån, i synnerhet eftersom de 

grundläggande antaganden som ligger till grund för kulturen ses som sanningar som inte 

behöver bevisas. Vid strukturella förändringar finns det en stor risk att den befintliga 

kulturen motverkar förändringen och att det uppstår motsättningar mellan den formella och 

den faktiska organisationsstrukturen. Eftersom en organisations problemlösning bygger på 

organisationskulturen, är det problematiskt om det uppstår alltför stora skillnader mellan 

formell och informell struktur.64 En tydlig skillnad mellan det kulturella perspektivet och det 

instrumentella är motivet till att organisationer utvecklas. Enligt det instrumentella 

perspektivet utvecklas organisationer för att uppnå högre effektivitet. Det kulturella menar 

istället att utveckling snarare beror på att organisationen anpassar sig efter samhället för att 

upprätthålla sin legitimitet.65 

Ett uttryck för organisationskulturen i offentliga organisationer är samspelet mellan den 

stora och den lilla politiken. Den stora politiken är det som de flesta normalt förknippar med 

kommunal politik: fullmäktige, styrelse, partier, nämnder och tjänstemannaförvaltning. Den 

lilla politiken handlar istället om de organisationer som existerar vid sidan av, och i 

samarbete med, det representativa systemet. Det handlar om brukarorganisationer och övrigt 

                                                
63 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan. a.a. Sid. 143f. 
64 Lundquist, Lennart. 1991. a.a. Sid. 47. 
65 Hall, Peter A. & Taylor, Rosemary C. R. a.a. Sid 949. 
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föreningsliv med intresseområden som ligger nära kommunernas verksamhet (även 

landstingskommuner). Delar av den lilla politiken kan vara integrerad på olika sätt med den 

stora politiken.66 Något som kan öka förtroendet för den kommunala verksamheten är ett 

ökat samspel mellan den stora och den lilla politiken. När medborgarna, brukare och 

kommunala företrädare samarbetar kring en gemensam problematik kan det leda till att 

förståelsen och respekten mellan aktörerna växer. Om avståndet mellan den stora och den 

lilla politiken däremot växer kan det leda till ett mer svårstyrt och fragmentiserat samhälle 

där medborgarna mer uppfattar kommunen som ett hinder än en resurs.67 

Sammandrag 

Det som är mest intressant för mitt arbete gällande det kulturella perspektivet är 

grundläggande normer och värderingar, förhållandet mellan den stora och lilla politiken 

och stigberoende. Inom det kulturella perspektivet handlar stigberoende om samspel mellan 

individer, vilka ligger till grund för de informella regler som växer fram och styr vad som är 

lämpligt beteende. Det gäller både inom organisationen och i relation till medborgare och 

andra organisationer. 

2.3	  Operationalisering	  
Studien är kvalitativt inriktad och fokus ligger därmed på tolkning av text och intervjuer. 

Som stöd för tolkningen kommer de begrepp och fenomen som tagits upp i teorikapitlet att 

läggas som ett raster över den empiri som redovisas i de två nästkommande kapitlen. De tre 

nyinstitutionella perspektiven kommer huvudsakligen att användas som ett stöd för att sätta 

in resultaten i ett större sammanhang, medan den urbana regimteorin kommer att användas 

mer operationellt genom att de fenomen som beskrivits kommer att analyseras tillsammans 

med de fenomen som lyfts fram i empiridelen. 

Empirin kommer att analyseras utifrån de fyra analysområden som presenteras nedan. Här 

kommer teorins koppling till de respektive analysområdena att redovisas. Samtliga 

analysområden bygger på de tre nyinstitutionella perspektiven som redovisats ovan. 

2.3.1	  Förtroendekapital	  

En del av stigberoendet handlar om omvärldens förtroende för organisationen. Att bygga 

upp ett förtroende tar både tid och energi i anspråk och är till stor del beroende av hur 

                                                
66 Montin, Stig. a.a. Sid. 194. 
67 Ibid. Sid. 195f. 
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välfungerande och lyhörd organisationen upplevs vara. Under rätt förutsättningar kan 

informella nätverk innebära ett ökat förtroende mellan aktörerna. Huvudsakligen gäller det 

när det är samma aktörer som samarbetar under en längre tid, vilket ger förutsättningar för 

att det utvecklas en förståelse för varandras utgångspunkter eftersom aktörerna träffas 

regelbundet under en längre tid. Ett ökat samspel mellan den stora och den lilla politiken 

kan bidra till en ökad förståelse och ett ökat förtroende mellan de inblandade aktörerna, 

förutsatt att det handlar om ett verkligt utbyte. 

Vårt offentliga etos sätter ramarna för hur offentliga organisationer förväntas agera. Om de 

agerar enligt medborgarnas förväntningar är det positivt för organisationens 

förtroendekapital, och om organisationen inte uppfyller medborgarnas förväntningar sjunker 

förtroendet. Organisationens struktur har stor betydelse för hur den upplevs av externa 

aktörer, exempelvis medborgare och näringsliv. Det som är betydelsefullt är både hur lätt det 

är att komma i kontakt med organisationen och den formella och informella strukturen ger 

tjänstemännen möjlighet att lösa sina uppgifter. 

Indikatorer för: Förtroendekapital 

Stigberoende: I vilken grad det är samma aktörer som är delaktiga i beslutsfattandet före och 

efter organisationsförändringen. Om det i hög grad är samma aktörer indikerar det 

stigberoende. 

Nätverk: Grad av samarbete mellan olika aktörer, samt ett nära samspel mellan den stora och 

den lilla politiken. Hög grad av samarbete är positivt för förtroendekapitalet, förutsatt att 

relationerna mellan aktörerna är goda. 

Offentligt etos: Hur väl organisationens tjänstemäns grundläggande antaganden om 

organisationens syfte och roll stämmer överens med övriga aktörers grundläggande 

antaganden. En stor skillnad i grundläggande antaganden innebär minskad förståelse och i 

förlängningen minskat förtroende. 

Organisationsstruktur: Hur goda möjligheter det finns att komma i kontakt med den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten, hur synpunkter hanteras, samt grad av komplexitet i 

organisationen. Om det upplevs som lätt att komma i kontakt med organisationen, samt att 

organisationsstrukturen är lätt att förstå sig på, är det positivt för förtroendekapitalet. 
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2.3.2	  Handlingskapacitet	  och	  tydlighet	  i	  ansvarsfördelning	  

Stigberoendet påverkar organisationens handlingskapacitet och tydlighet i ansvarsfördelning 

på ett mycket påtagligt sätt. Om organisationen är alltför trögrörlig innebär det att den inte 

kan anpassa sig tillräckligt till en förändrad omvärld och därmed blir ineffektiv. När 

omvärlden förändras ställs det nya krav på organisationen. Då är det betydelsefullt att vara 

uppmärksam på vem i organisationen (eller utanför) som ansvarar för att uppfylla den nya 

uppgiften, annars uppstår det lätt en otydlighet om vem som ansvarar för vad. Tiden när 

organisationens utveckling tar en ny riktning kan beskrivas som en brytpunkt där det kan ske 

omvälvande förändringar som påverkar utvecklingen under lång tid framöver. Den typen av 

brytpunkt sammanfaller ofta med förändringar i synen på organisationens uppdrag. 

För att en organisation ska kunna handla målrationellt är det viktigt att organisationens syfte 

är tydligt definierat, att det finns tydliga regler för hur beslut fattas och att det finns tid och 

resurser att göra en ordentlig konsekvensanalys av tillgängliga alternativ. Eftersom de flesta 

offentliga organisationer är mycket komplexa är det problematiskt att definiera tydliga mål 

för verksamheten och utreda samtliga alternativ. Därför är det vanligare med begränsad 

målrationalitet där målet är att komma fram till ett beslut som är tillräckligt bra. 

De formella och informella relationerna sätter ramarna för organisationens 

handlingskapacitet. Att ingå i ett nätverk kan öka deltagarnas handlingskapacitet (makt att) 

eftersom ett nätverk av ömsesidigt beroende aktörer tillsammans förfogar över större 

resurser än varje enskild aktör. Här är det viktigt att studera graden av formalisering, samt 

hur maktstrukturen i nätverket ser ut. Är alla medlemmar likvärdiga, eller är det någon som 

har mer inflytande? Finns det ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna? Till skillnad från 

traditionell maktteori sker maktskiften enligt urban regimteori inte genom dominans. Det 

sker snarare genom förhandlingar och nätverk av aktörer. Den som önskar öka sitt 

inflytande kan knyta till sig andra aktörer och på så sätt öka sin handlingskapacitet. De som 

för tillfället har makten kan effektivt stänga ute andra aktörer genom att styra vilka som 

tillåts vara med och fatta beslut. I det fallet sammanfaller makt att med makt över. 

Indikatorer för: Handlingskapacitet och tydlighet i ansvarsfördelning 

Stigberoende: I vilken grad de avgörande besluten om exempelvis finansiering, 

trafikförsörjningsprogram och sakkunskap har förflyttats, eller om de finns kvar i samma 

organisation som tidigare. Kontroll över de tre områdena innebär makt och 
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handlingskapacitet. Hur stora ändringar som gjorts gällande var beslut och sakkunskap finns 

indikerar grad av stigberoende.  

Målrationalitet: Tydlighet gällande regler och mål, samt resurser. Hög tydlighet och 

tillräckliga resurser är förutsättningar för hög målrationalitet. Avsaknad därav indikerar 

lägre grad av målrationalitet. 

Nätverk: Om det finns kontinuerlig samverkan med vissa aktörer och hur den samverkan ser 

ut, exempelvis vilka som ingår. Kontinuerlig samverkan med aktörer som besitter 

beslutsmandat, resurser eller sakkunskap, ökar handlingskapaciteten. 

2.3.3	  Möjlighet	  att	  påverka	  

Precis som att stigberoendet påverkar handlingskapacitet och förtroende påverkar det även 

deltagarnas möjlighet att påverka. Om organisationen har en lång tradition av att integrera 

andra aktörer i beslutsfattandet innebär det att det finns väl inarbetade procedurer för att 

kanalisera input från medborgare och externa organisationer. I en organisation som alltid 

fattat beslut själv kan det ta tid att bygga upp den typen av procedurer. 

Det som är positivt för möjligheten att påverka offentliga organisationer är att de är medvetet 

skapade med ett visst syfte, vilket innebär att det finns procedurer för att ändra 

organisationen och att de är kända av allmänheten. Offentlighetsprincipen är naturligtvis 

också betydelsefull för allmänhetens kännedom om organisationen. När en organisation 

utvecklas för att öka effektiviteten och tillmötesgå en förändrad omvärld är det viktigt att 

inte enbart fokusera på den formella organisationsstrukturen. Om det uppstår ett glapp 

mellan de formella reglerna och de informella normerna kan det leda till ineffektivitet, samt 

otydlighet och osäkerhet både inom organisationen och utanför. En sådan utveckling 

minskar kraftigt möjligheten för externa aktörer att påverka organisationens arbete. 

Ett sätt att behålla kontrollen över beslutsfattandet är att begränsa vilka som tillåts vara med 

och ta fram beslutsunderlag och fatta beslut. Inom urban regimteori studeras därför vilka 

aktörer som tillåts delta i beslutsfattandet, och om det är någon som inte tillåts delta. 

Indikatorer för: Möjlighet att påverka 

Stigberoende: I vilken grad det är samma aktörer som tillåts delta som före lagändringen och 

om de tillåts delta på samma sätt. Ju större förändringar, desto mindre stigberoende.  
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Inarbetade procedurer för input: I vilken grad det finns inarbetade rutiner för att kanalisera 

input, och om den regionala kollektivtrafikmyndigheten kan bygga vidare på dem. 

Välfungerande rutiner är positivt och vice versa. 

Urval: Vilka som tillåts delta och på vilket sätt de tillåts delta. De som tillåts delta i alla steg 

från utformning och innehåll har stor möjlighet att påverka, medan de som enbart får en 

remiss har betydligt mindre möjlighet. 

2.3.4	  Hur	  processen	  värderas	  av	  deltagarna	  

En organisations arbete bygger på organisationens grundläggande antaganden och 

offentliga etos. Det handlar exempelvis om vilka aktörer som anses vara relevanta att 

samråda med, och vilka som bör delta i beslutsfattandet. Grundläggande antaganden 

påverkar även hur arbetet genomförs genom att de sätter normerna för hur ett möte bör 

genomföras. Sammantaget är organisationens grundläggande sanningsuppfattning, i 

kombination med externa aktörers uppfattning om organisationen, betydelsefullt för vad 

arbetet signalerar.  

Hur omvärlden värderar organisationens arbete bygger på dess offentliga etos. Liksom det 

påverkar medborgarnas förtroende för organisationen om den uppfyller medborgarnas 

förväntningar, påverkar det hur arbetet värderas. Om en samrådsprocess genomförs enligt 

deltagarnas förväntningar på hur den bör genomföras innebär det ofta ett positivt betyg, 

medan en process som inte uppfyller förväntningarna får sämre betyg. Här är även samspelet 

mellan den stora och den lilla politiken betydelsefullt. Ett välfungerande samarbete mellan 

de beslutande organen i en förvaltning och externa aktörer som näringsliv, brukare och 

föreningsliv bidrar till att processen värderas som välfungerande. För att ett välfungerande 

samarbete ska kunna uppnås är det naturligtvis betydelsefullt att organisationsstrukturen 

möjliggör den typen av samspel, utan att det upplevs som rörigt och ostrukturerat. 

Indikatorer för: Hur processen värderas av deltagarna 

Stigberoende: Hur väl intervjupersonernas svar om processen bygger på upplevelser av hur 

det fungerade tidigare. Om den in hög grad bygger på tidigare erfarenheter signalerar det 

stigberoende. 
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Offentligt etos: I vilken grad processen och resultatet uppfyller deltagarnas förväntningar, 

både i fråga om organisationens arbete och den egna möjligheten att påverka. Hög grad av 

överensstämmande indikerar att processen värderas positivt. 

2.4	  Från	  teori	  till	  empiri	  
Den teori som presenterats i detta kapitel är utgångspunkt för det empiriska material som 

läggs fram i nästkommande kapitel. De två följande empirikapitlen redogör för den nya 

lagstiftningen, processen för att bilda den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Värmland, 

samt den samrådsprocess som genomfördes under 2012. I kapitel fem analyseras teori och 

empiri baserat på det som presenterats i kapitel två till fyra.  
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3.	  Kollektivtrafikens	  organisation	  i	  Värmland	  
I kapitlet kommer kollektivtrafikens organisation i Värmland att beskrivas. Syftet är att ge 

en bild av hur kollektivtrafiken i Värmland organiserades före lagändringen, vilka 

förändringar som avsågs med den nya lagstiftningen och vilka förändringar som verkligen 

ägde rum. 

3.1	  Ny	  lagstiftning	  
Lag 2010:1065 om kollektivtrafik trädde i kraft 1 januari 2012. Den innebär att det i varje 

län ska finnas en regional förvaltning med ansvar för kollektivtrafiken i länet. Förvaltningen 

benämns i lagtexten som regional kollektivtrafikmyndighet.68 I propositionen står det att den 

nya lagstiftningen innebär att det nu blir fritt för kommersiella företag att köra 

kollektivtrafik på kommersiell grund. Införandet av regionala kollektivtrafikmyndigheter 

förväntas ge bättre möjligheter att anpassa trafiken efter resenärernas behov, och ge en 

tydligare roll- och ansvarsfördelning, eftersom strategiska beslut nu ska fattas i 

förvaltningsform istället för i länsbolag vilket varit vanligt tidigare. Den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten ska därmed arbeta med koordinering och styrning av en 

mångfald av aktörer, samt företräda allmänhetens intressen.69 

Den regionala kollektivtrafikmyndighetens uppdrag är att ta fram ett 

trafikförsörjningsprogram som beskriver målsättningarna för kollektivtrafiken, både inom 

länet och över länsgräns.70 Den ska även fatta beslut om allmän trafikplikt och årligen 

sammanställa en rapport över den trafik som bedrivs inom ramen för allmän trafikplikt. 71 

Den regionala kollektivtrafikmyndighetens uppdrag innefattar även att samordna den 

offentligt finansierade kollektivtrafik som bedrivs inom länet.72 

Kurt Hultgren, generalsekreterare för Resenärsforum, menar att syftet med lagstiftningen 

bland annat var att öka effektiviteten och konkurrensen för att kollektivtrafiken ska kunna 

utvecklas med fokus på resenärsperspektivet.73 Tomas Riste, Regionråd, instämmer i att det 

finns en ambition om ökad konkurrens och ett större fokus på resenärerna, men menar att 

ambitionen om ökad konkurrens har ett tydligt storstadsperspektiv. I mer glest befolkade 

                                                
68 Lag 2010:1065. Om kollektivtrafik. 2 kap. § 2. 
69 Prop 2009/10:200. Sid 1. 
70 Lag 2010:1065. Om kollektivtrafik. 2 kap. § 8. 
71 Ibid. 3 kap. § 1. 
72 Ibid. 2 kap. §§8-10. 
73 Intervju med Kurt Hultgren. Generalsekreterare för Resenärsforum. 2012-10-30. 
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län, som Värmland, ser han få möjligheter till att privata aktörer kan få lönsamhet i sin 

verksamhet.74 

Något som betonas i den nya lagstiftningen är betydelsen av att genomföra samråd. I 

paragraf nio står det att den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska genomföra samråd 

som en del i arbetet med det nya trafikförsörjningsprogrammet. Det som står om samråd i 

lagtexten är: 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas efter samråd med 

motsvarande myndigheter i angränsande län. 

Samråd ska även ske med övriga berörda myndigheter, organisationer, 

kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer. I de fall ett 

landsting ensamt är regional kollektivtrafikmyndighet ska samråd även ske med 

kommunerna i länet.75 

I jämförelse med exempelvis plan- och bygglagen där det tydligt anges syfte med att 

genomföra samråd,76 vad som är särskilt viktigt att ta hänsyn till,77 tidsplan78 och hur 

allmänheten ska informeras,79 är det intressant att jämföra hur samma begrepp kan beskrivas 

på olika sätt. I båda lagtexterna används samma begrepp, men det är stor skillnad i hur 

utförligt begreppet beskrivs.  

3.1.1	  Efter	  lagändringen	  

Den nya lagstiftningen innebar att det fanns ett behov av att göra vissa organisatoriska 

förändringar. En stor skillnad mot tidigare är att Värmlandstrafik nu enbart har en ägare, 

Region Värmland, vilket innebär en förenkling för bolaget jämfört med tidigare när alla 17 

ägarna var tvungna att komma överens.80 Eftersom alla tidigare ägarna är medlemmar i 

Region Värmland sker nu diskussionerna om kollektivtrafikens utveckling i form av samråd 

med kommunerna, samt i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd, styrelse och 

fullmäktige.81 Fredrik Larsson, landstingsråd, menar att det fanns en rakare koppling mellan 

Värmlandstrafik och landstinget före lagändringen, eftersom Region Värmland utgör 
                                                
74 Intervju med Tomas Riste. Regionråd. 2012-11-14. 
75 Lag 2010:1065. Om kollektivtrafik. 2 kap. § 9. 
76 Lag 2010:900. Plan- och bygglag. 3 kap. § 2. 2 st. 
77 Ibid. § 10. 
78 Ibid. § 12. 
79 Ibid. § 13. 
80 Intervju med Lars Bull. VD för Värmlandstrafik. 2012-10-26. 
81 Region Värmland. Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län. §§ 3 och 9. 
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ytterligare ett led i kommunikationen mellan bolaget och kommunerna och landstinget.82 

Karlstadsbuss är däremot fortfarande en egen förvaltning under Karlstads kommuns 

stadsbyggnadsnämnd och finansieras av Karlstads kommun.83 

En skillnad mot tidigare, som flera lyfter fram, är att de upplever att de involverats tidigare i 

processen med det nya trafikförsörjningsprogrammet än de gjorde när de gamla 

trafikförsörjningsplanerna tagits fram. Claes Petterson, kommunalråd i Arvika, berättar att 

det aldrig tidigare förts en politisk diskussion så tidigt i arbetet som det varit i processen 

med trafikförsörjningsprogrammet. Han beskriver det som att kommunerna nu varit med och 

tagit fram kartan över hur kollektivtrafiken ska utvecklas.84 

3.1.2	  Före	  lagändringen	  

Före den 1 januari 2012 var Värmlandstrafik AB trafikhuvudman, vilket innebar att 

Värmlandstrafik hade ansvar för att planera och upphandla kollektivtrafik i länet. 

Undantaget var inom Karlstads tätort, där Karlstads kommun genom 

stadsbyggnadsförvaltningen och Karlstadsbuss ansvarade för tätortstrafiken i Karlstad.85 

Värmlandstrafik AB ägdes till 100 procent av kommunerna och Landstinget i Värmland. 

Landstinget ägde 50 procent av aktierna och kommunerna de övriga 50 procenten fördelat 

utifrån antalet invånare i respektive kommun.86 Karlstadsbuss finansierades till 100 procent 

av Karlstads kommun.87 Till skillnad från Värmlandstrafik är inte Karlstadsbuss ett 

kommunalt aktiebolag, utan en avdelning under stadsbyggnadsnämnden i Karlstads 

kommun.88 

För att åstadkomma en långsiktig planering av sin verksamhet har Värmlandstrafik arbetat 

med fleråriga trafikförsörjningsplaner. Enligt lag 1997:734 om ansvar för viss kollektiv 

persontrafik skulle trafikförsörjningsplaner löpa över minst ett år, det fanns dock möjlighet 

att låta trafikförsörjningsplanerna sträcka sig över en längre tidsperiod.89 Den senaste 

trafikförsörjningsplanen för Värmland sträcker sig över perioden 2010-2014. 

                                                
82 Intervju med Fredrik Larsson. Landstingsråd. 2012-10-12. 
83 Karlstads kommun. Om Karlstadsbuss – Snabbfakta och historik. 2012-08-21. 
84 Intervju med Claes Pettersson. Kommunalråd i Arvika. 2012-11-05. 
85 Värmlandstrafik. Trafikförsörjningsplan 2010 till 2014. Sid 8 
86 Ibid 
87 Karlstads kommun. Trafikförsörjningsprogram Karlstads tätortstrafik. 2012-03-23. Sid. 19. 
88 Karlstads kommun. Om Karlstadsbuss – Snabbfakta och historik. 2012-08-21. 
89 Lag 1997:734 om ansvar för viss kollektiv persontrafik. §6 st 2. 
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Av de politiker och tjänstemän i Värmland som intervjuats beskrivs både Värmlandstrafik 

och Karlstadsbuss som välfungerande verksamheter som uppnår goda resultat. Tore Olsson, 

som då var tjänsteman på landstinget, ledde den utredning som resulterade i myndighetens 

bildande. Han berättar att det under 2000-talet skett en kraftig utbyggnad av 

kollektivtrafiken och beskriver både Värmlandstrafik och Karlstadsbuss som välfungerande 

och expansiva. Dock pekar han på att det funnits en viss friktion mellan organisationerna 

som bidragit till att den sammantagna bilden av kollektivtrafiken är sämre än den förtjänar.90 

Tomas Riste framhåller att kollektivtrafiken i Värmland har varit välfungerande och att både 

Värmlandstrafik och Karlstadsbuss varit framgångsrika och har högt anseende i Sverige.91 

3.1.3.1	  Ägarsamråd	  

Före den 1 januari 2012 genomfördes regelbundna ägarsamråd om hur Värmlandstrafik 

skulle bedriva sin trafik. Generellt ger kommunernas och landstingets företrädare en bild av 

att det funnits en förbättringspotential, ägarstyrningen beskrivs som att den varit svag. En av 

förklaringarna som pekas ut är att varken kommunerna eller landstinget har haft 

kollektivtrafik som kärnverksamhet och att de därför till stor del varit hänvisade till den 

kompetens som funnits i länsbolaget.92 En annan förklaring är att det varit 17 ägare som 

skulle komma överens. Tomas Riste beskriver det som att ägarsamråden ofta har 

karaktäriserats av en diskussion om att alla kommuner vill ha mer kollektivtrafik och att det 

funnits ett ifrågasättande när någon kommun har fått en utökning av trafiken.93 Den 

beskrivningen får stöd av Jan-Olof Appel, kommunchef i Hammarö, som beskriver det som 

att det var mycket diskussioner mellan kommunerna om fördelningen av kollektivtrafik. Han 

menar även att det ofta skickades ut ett förslag för kommunerna att ta ställning till, som 

diskuterades i plenum.94 

Tore Olsson beskriver att det hos kommunerna fanns ett ifrågasättande av ägarsamrådens 

funktion och att kommunerna och landstinget ofta upplevde att de ställdes inför ett färdigt 

förslag. Han tillägger att det troligtvis inte var ledningen för Värmlandstrafiks intentioner, 

                                                
90 Intervju med Tore Olsson och Göran Persson. Utredare för den regionala kollektivtrafikmyndigheten 2012-
10-10. 
91 Intervju med Tomas Riste. Regionråd. 2012-11-14. 
92 Intervju med Tore Olsson och Göran Persson. Utredare för den regionala kollektivtrafikmyndigheten 2012-
10-10. 
93 Intervju med Tomas Riste. Regionråd. 2012-11-14. 
94 Intervju med Jan-Olof Appel. Kommunchef i Hammarö kommun. 2012-10-29. 
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men att det ofta var så kommunerna upplevde det.95 Lars Bull, VD för Värmlandstrafik, 

berättar dock att han upplever det som att trafikförsörjningsplanerna varit välförankrade hos 

kommunerna. Bull menar att ägarsamråden både handlade om vad de arbetar med just nu 

(som kommande tidtabell) och att diskutera långsiktiga perspektiv. Han betonar även vikten 

av att diskussionen om de långsiktiga målsättningarna i trafikförsörjningsprogrammet 

kompletteras med diskussioner om kollektivtrafiken ur ett kort perspektiv.96  

3.2	  Bildandet	  av	  den	  regionala	  kollektivtrafikmyndigheten	  
Arbetet med bildandet av den nya förvaltningen inleddes hösten 2010 efter att 

landstingsstyrelsen tog initiativ till att bilda en arbetsgrupp. Tore Olsson berättar att de i 

arbetsgruppen såg förutsättningar för ett ändrat arbetssätt i bakgrundsarbetena till lagen. De 

såg en ändrad syn på den politiska styrningen av kollektivtrafiken i form av ett breddat 

perspektiv samt en möjlighet att arbeta med kollektivtrafiken utifrån ett helhetsperspektiv. 

Han berättar att i Värmland var utgångspunkten att bredda det demokratiska inflytandet och 

att motverka att alla arbetade i sina egna stuprör och att åstadkomma en ökad koordinering 

av verksamheten på strategisk nivå. 97 

Det tillsattes en tjänstemannagrupp bestående av Gunnar Tidemand från Region Värmland, 

Lars Sätterberg från Karlstads kommun, Sven Junzell från Säffle kommun, Claes Hultgren 

från Filipstads kommun, samt Tore Olsson och Göran Persson från Landstinget i Värmland. 

Arbetsgruppen tog fram ett förslag där kollektivtrafikmyndigheten skulle placeras inom 

landstinget. Förslaget var kopplat till att det vid den tiden framstod som mycket troligt att 

Värmland och Västra Götaland skulle bilda region 2015, och förslaget var därför utformat 

för att vara en övergångslösning som underlättade en sammanslagning med Västra Götaland. 

Att lägga myndigheten inom landstinget motiverades även med att det är den enda 

direktvalda församlingen på regional nivå, vilket är värdefullt ur demokratisk synvinkel. I 

inledningen av arbetet studerade de även möjligheten att Karlstadsbuss och Värmlandstrafik 

skulle slås samman till en gemensam organisation, något som Karlstad kommun inte var 

intresserade av.98 Landstingsrådet Fredrik Larsson lyfter dock fram en fungerande 

                                                
95 Intervju med Tore Olsson och Göran Persson. Utredare för den regionala kollektivtrafikmyndigheten 2012-
10-10. 
96 Intervju med Lars Bull. VD för Värmlandstrafik.2012-10-26. 
97 Intervju med Tore Olsson och Göran Persson. Utredare för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 2012-
10-10. 
98 Intervju med Tore Olsson och Göran Persson. Utredare för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 2012-
10-10. 
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samverkan mellan Karlstadsbuss och Värmlandstrafik som en viktig framtidsfråga för 

Värmland.99 

Sommaren 2011 stod det klart att det inte längre var aktuellt att Värmland och Västra 

Götalandsregionen skulle bilda en gemensam region. Detta förändrade förutsättningarna för 

den nya förvaltningen och det fanns inte längre full uppslutning för att lägga enheten inom 

landstinget som det gjort tidigare eftersom kommunerna var måna om att behålla sitt 

inflytande över kollektivtrafiken. Under hösten 2011 inrättades därför en krisgrupp 

bestående av Region Värmlands presidium och landstingets majoritets- respektive 

oppositionsledare, som under viss tidspress arbetade fram ett förslag som innebar att 

verksamheten skulle placeras inom Region Värmland istället, samt att förbundsordningen 

skulle ändras så att landstinget efter årsskiftet utser hälften av ledamöterna i 

regionfullmäktige. Detta var en förutsättning eftersom landstinget står för 50 procent av 

finansieringen av kollektivtrafiken och landstingets företrädare menade att det bör synas i 

möjligheterna till inflytande. Tidigare utsåg landstinget färre än hälften av ledamöterna i 

fullmäktige.100 Den 13 december 2011 tog regionfullmäktige beslut om att inrätta en 

kollektivtrafiknämnd inom Region Värmland.101 

Tomas Riste beskriver processen med bildandet av kollektivtrafikmyndigheten som en 

komplicerad process som försvårades av att direktiven ändrades under arbetets gång. Efter 

att det stod klart att det inte skulle bli en sammanslagning av Värmland och Västra 

Götalandsregionen undersöktes möjligheten att bilda ett nytt kommunalförbund. Eftersom 

det redan fanns ett kommunalförbund där Värmlands alla 16 kommuner och landstinget var 

medlemmar var det dock lämpligare att lägga verksamheten i det befintliga 

kommunalförbundet. En av frågorna som de var tvungna att lösa var hur kommunerna och 

landstinget skulle garanteras inflytande över kollektivtrafiken. Lösningen blev att inrätta en 

kollektivtrafiknämnd med representanter från både kommuner och landsting, samt att utöka 

antalet ledamöter i regionfullmäktige så att landstinget nu har 32 av totalt 64 mandat. Riste 

menar att en positiv följd av den komplicerade process om ledde fram till bildandet av 

myndigheten som han ser det, är att det skapades ett engagemang för kollektivtrafiken som 

gav den nya kollaktivtrafikmyndigheten bra förutsättningar i den process som inleddes våren 

                                                
99 Intervju med Fredrik Larsson. Landstingsråd. 2012-10-12. 
100 Intervju med Tore Olsson och Göran Persson. Utredare för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 2012-
10-10. 
101 Region Värmland. Regionfullmäktiges sammanträdesprotokoll. 2011-12-13. § 63. 
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2012. Dock menar han att en sådan process är kostsam för förtroendet mellan de inblandade 

personerna.102 

Det fanns redan tidigt i arbetet en diskussion om var det var lämpligast att placera den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten. Claes Pettersson framhåller att ursprungsförslaget var 

att lägga enheten inom Region Värmland, och att det därefter flyttades till landstinget, för att 

sedan flyttas till Region Värmland igen. Petterson menar att kollektivtrafik är väldigt 

betydelsefullt för primärkommunerna, därför var det bättre att placera den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten inom Region Värmland.103 

En komplikation som Fredrik Larsson lyfter fram när det gäller bildandet av 

kollektivtrafikmyndigheten är att det fanns krav på konsensusbeslut för att den skulle kunna 

bildas. Det som hände var att två kommuner sa nej till att lägga verksamheten inom 

landstinget, vilket ledde till att de var tvungna att arbeta fram en ny lösning. Larsson menar 

även att vissa av de aktörer som var inblandade i bildandet av myndigheten inte var överens 

om att det måste vara ett Värmlandsperspektiv som gäller för kollektivtrafiken, något som 

inte var en självklarhet i diskussionen.104 Ytterligare något som komplicerade processen med 

att bilda den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Värmland var att Region Värmland och 

landstinget fick olika majoriteter efter valet 2012. I båda organisationerna var det jämnt 

mellan blocken och det var först efter en tids förhandlingar som majoritetsförhållandena 

klarnade. I landstinget utgörs majoriteten av de fyra borgerliga partierna, sjukvårdspartiet 

och miljöpartiet, medan det i Region Värmland är en röd majoritet. Före valet var det en röd 

majoritet i både landstinget och Region Värmland.105 

3.2	  1	  Den	  regionala	  kollektivtrafikmyndighetens	  organisation	  

Slutresultatet av processen blev att den regionala kollektivtrafikmyndigheten placerades 

inom Region Värmland som är ett kommunalförbund där landstinget i Värmland och länets 

16 kommuner är medlemmar. Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och består av 

64 politiker, varav landstinget utser 32 och kommunerna utser 32 stycken, således är 

regionfullmäktige ett indirekt valt parlament. Under regionfullmäktige finns regionstyrelsen 

                                                
102 Intervju med Tomas Riste. Regionråd. 2012-11-14. 
103 Intervju med Claes Pettersson. Kommunalråd i Arvika. 2012-11-05. 
104 Intervju med Fredrik Larsson. Landstingsråd. 2012-10-12. 
105 Intervju med Mats Sandström. Ordförande i kollektivtrafiknämnden. 2012-10-18. 
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som bereder ärenden, samt ett arbetsutskott och (sedan 1 januari 2012) en 

kollektivtrafiknämnd som utses av regionfullmäktige.106 

När det stod klart att Region Värmland skulle vara regional kollektivtrafikmyndighet 

bildades en kollektivtrafiknämnd och en tjänstemannaenhet för kollektivtrafik som har i 

uppdrag att stödja nämnden i dess arbete. Det praktiska arbetet utförs av 

kollektivtrafiknämnden och tjänstemännen inom enheten för kollektivtrafik, ytterst är dock 

regionfullmäktige högsta beslutande organ. I det avtal som undertecknades i samband med 

bildandet av förvaltningen ingår en delegation till Värmlandstrafik och Karlstadsbuss som 

ger dem ansvar för att upphandla och planera offentligt finansierad kollektivtrafik enligt 

målen i trafikförsörjningsprogrammet. De har även i uppdrag att vara behjälpliga med 

faktaunderlag i arbetet med trafikförsörjningsprogrammet.107 

Trafiken finansieras av kommunerna och landstinget. Således ligger inte beslut om 

finansiering hos kollektivtrafiknämnden, utan i Regionfullmäktige.108 I Regionfullmäktige 

krävs kvalificerad majoritet med minst tre fjärdedelar för att besluta om 

trafikförsörjningsprogram, allmän trafikplikt och finansiering av kollektivtrafiken.109 Hälften 

av ledamöterna i Regionfullmäktige utses av landstinget och hälften utses av 

kommunerna.110  

                                                
106 Region Värmland. Förbundsordning. 2011-12-13. § 6 och § 9. 
107 Region Värmland. Remiss trafikförsörjningsprogram 2014-2018. 2012-11-28. Sid. 5f. 
108 Region Värmland. Förbundsordning. 2011-12-13. § 17. 
109 Ibid. § 6. 
110 Ibid. § 7. 
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4.	  Samrådsprocessen	  
Här kommer först processen att beskrivas. Därefter redovisas resultatet från intervjuerna 

utifrån de fyra analysområdena. Sist i kapitlet redogörs för hur de intervjuade ser på den 

fortsatta utvecklingen. 

4.1	  Processen	  
Senast den 1 oktober 2012 ska det finnas ett trafikförsörjningsprogram på plats. I Värmland 

ansåg de som ansvarade för att ta fram programmet att det inte fanns tillräckligt med tid för 

att ta fram ett nytt program till dess, om de samtidigt skulle uppfylla de krav på samråd som 

utrycks i § 9 i lag 2010:1065 om kollektivtrafik.111 Därför beslutade de att tillfälligt upphöja 

den existerande trafikförsörjningsplanen som Värmlandstrafik arbetat fram enligt den gamla 

lagstiftningen (den så kallade trafikhuvudmannalagen) till program, kompletterat med ett 

dokument som beskriver tätortstrafiken i Karlstad, och den nyinsatta flygbusstrafiken. 

Regionfullmäktiges beslut om att upphöja den gamla trafikförsörjningsplanen till 

trafikförsörjningsprogram, med tillhörande kompletteringar togs den 27 april 2012.112 

I Värmland inleddes arbetet med trafikförsörjningsprogrammet med att träffa företrädare för 

länets 16 kommuner. Kommunerna delades upp i fyra geografiska grupperingar och 

genomfördes i en av de kommuner som var inbjudna till det aktuella mötet. Från 

kollektivtrafiknämnden deltog ordförande Mats Sandström och vice ordförande Per-Inge 

Lidén, samt tjänstemännen Tore Olsson, Göran Persson och jag själv. Inbjudan till mötena 

skickades ut till kommunerna den 2 februari och mötena ägde rum mellan 15 februari och 7 

mars. De kommuner där mötet ägde rum är skrivna med fet stil:113 

- Väst: Arvika Eda Säffle, Årjäng 

- Öst: Filipstad, Kristinehamn, Storfors 

- Norr: Hagfors, Munkfors, Sunne, Torsby 

- Centrala: Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil 

I inbjudan stod det att syftet med träffen var att presentera den nya 

kollektivtrafikmyndigheten och att det var den första träffen i arbetet med att ta fram ett 

                                                
111 Intervju med Tore Olsson och Göran Persson. Utredare för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 2012-
10-10. 
112 Region Värmland. Regionfullmäktiges sammanträdesprotokoll. 2012-04-27. §8. 
113 Region Värmland. Presentation av kollektivtrafikmyndigheten. 2012-02-02. Dnr. RVKN2012-4. 
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trafikförsörjningsprogram för Värmland. Det fanns även en uppmaning om att representanter 

från både den politiska ledningen och tjänstemannasidan skulle medverka.  

I april genomfördes två temadagar dit representanter från utförare, näringsliv, fackliga 

organisationer, landstinget, länsstyrelsen, studentkåren, Polisen, Trafikverket och 

brukarorganisationer bjudits in. Syftet med temadagarna var att få ta reda på vilka frågor 

som var viktiga att få med i programmet. Vid temadagarna var det en del aktörer som inte 

kunde vara med, därför genomfördes ytterligare två möten i början av juni för dem som inte 

hade möjlighet att vara med i april. Under våren skedde även möten med motsvarande 

förvaltning i Dalarnas län, Örebro län och Västra Götalandsregionen samt kontinuerliga 

möten med cheferna för Värmlandstrafik och Karlstadsbuss.114 Göran Person, som arbetade 

med trafikförsörjningsprogrammet, berättar att de hade en ambitiös utgångspunkt och att det 

fanns en målsättning att prata med alla som kunde ha synpunkter på hur kollektivtrafiken 

ska utformas. Av praktiska skäl valde de dock att inte hålla möten med allmänheten, utan 

istället bjuda in organisationer som företräder allmänheten och näringslivet. Alla som bjöds 

in deltog inte i mötena. Bland andra Svenskt Näringsliv och Visit Värmland valde att inte 

delta, trots upprepade inbjudningar. Under våren hölls det även presentationer vid några av 

de KSO-träffar (kommunstyrelseordförande och landstingsstyrelsens ordförande) som sker 

en gång i månaden.115 

Efter att temadagarna genomförts skedde ytterligare en omgång möten med representanter 

från kommunerna enligt samma gruppering som tidigare, bortsett från att Säffle bett om att 

få vara med i den centrala grupperingen istället för den västra. Syftet med den andra 

omgången var att återkoppla till kommunerna vad som kommit fram vid vårens möten och 

inhämta reaktioner och ytterligare synpunkter.116 Den 21 augusti genomfördes ett 

ekonomiseminarium med representanter från kollektivtrafikförvaltningen, Värmlandstrafik, 

Karlstadsbuss och Region Värmland. Vid mötet deltog även två konsulter från 

konsultföretaget SWECO som anlitats för att vara ett stöd i arbetet med 

trafikförsörjningsprogrammet.117 

                                                
114 Region Värmland. Remiss trafikförsörjningsprogram 2014-2018. 2012-11-28. Sid. 6. 
115 Intervju med Tore Olsson och Göran Persson. Utredare för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 2012-
10-10. 
116 Region Värmland. Remiss trafikförsörjningsprogram 2014-2018. 2012-11-28. Sid. 6. 
117 Minnesanteckningar från ekonomiseminarium. 2012-08-12. 
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Vid samtliga möten antecknades deltagarnas synpunkter. Mats Sandström menar att det var 

två syften med att anteckna synpunkterna. Det ena var att ha dem som stöd i arbetet med 

trafikförsörjningsprogrammet, och det andra syftet var att visa deltagarna att deras 

synpunkter är viktiga, något som har stor betydelse för kollektivtrafiknämndens och 

trafikförsörjningsprogrammets legitimitet.118 Resultatet från vårens möten sammanfattades 

sedan och lades in som en del i programmet som skickades ut på remiss i november 2012.119 

Den 30-31 augusti genomfördes ett seminarium dit kommunstyrelseordförande, 

Landstingsstyrelses ordförande, kommunchefer och landstingsdirektören bjöds in. Även 

några av ledamöterna i kollektivtrafiknämnden deltog. Inför mötet skickades ett utkast av 

trafikförsörjningsprogrammets grunddokument ut. Syftet var att presentera ett nästan färdigt 

utkast till trafikförsörjningsprogrammet och att diskutera det fortsatta arbetet och vilka 

kompletteringar som behövde göras. Vid mötet kom det fram en del synpunkter på den 

fortsatta processen vilket ledde till att det gjordes vissa ändringar, bland annat att det skulle 

ske en samlad remissomgång och att remisstiden sköts upp med två månader för att alla 

bilagor skulle hinna bli klara.120 

Remissen till trafikförsörjningsprogrammet skickades ut den 28 november.121 I remissen har 

fyra målområden formulerats: Tillgänglighet för regional tillväxt, Attraktivitet och 

användbarhet, Hållbar utveckling och Resurseffektivitet.122 För varje målområde finns en 

förklarande text om vad det innebär, en målformulering, samt vilka indikatorer som används 

för att mäta måluppfyllelsen. Målområden och målformuleringar fanns redan vid seminariet 

30-31 augusti. Under remisstiden är planen att åter träffa samtliga aktörer som var med 

under vårens möten inför skrivandet av trafikförsörjningsprogrammet. Syftet med de 

träffarna är att förenkla remissarbetet för både förvaltningen och för de som ska svara. 

Genom att bjuda in till möten och svara på frågor och förklara varför det står som det gör, 

hoppas Peter Wretman att de från förvaltningen ska kunna underlätta remissinstansernas 

arbete och minska risken för missförstånd.123 En svårighet med skrivningarna om samråd i 

lagtexten som Gunnar Tidemand ser är att intressentgruppen inte är tydlig. Hela Värmlands 

                                                
118 Intervju med Mats Sandström. Ordförande i kollektivtrafiknämnden. 2012-10-18.  
119 Region Värmland. Remiss trafikförsörjningsprogram 2014-2018. 2012-11-28. Sid. 6f. 
120 Intervju med Peter Wretman. Chef för Region Värmlands enhet för kollektivtrafik. 2012-10-23. 
121 Region Värmland. Fortsatt storsatsning på kollektivtrafiken i Värmland. 2012-11-28. 
122 Region Värmland. Remiss trafikförsörjningsprogram 2014-2018. 2012-11-28. Sid. 15. 
123 Intervju med Peter Wretman. Chef för Region Värmlands enhet för kollektivtrafik. 2012-10-23. 
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befolkning kan ses som intressenter, och eftersom det blir ohanterligt att kommunicera med 

alla gäller det att hitta former som är genomförbara.124 

Samtidigt som processen med att ta fram trafikförsörjningsprogrammet pågick blev frågan 

om hållplatsstrukturen i Värmland aktuell. I den tågstrategi som Värmlandstrafik arbetade 

med ingick en översyn av vilka hållplatser som tågen i framtiden ska stanna vid, och enligt 

förslaget skulle antalet minska från 36 till 21.125 Frågan om var tågen ska stanna väckte en 

opinion för att låta tågen stanna som tidigare. Anders Ekberg från Värmlandspendlarna 

berättar att det var den frågan som ledde till att Värmlandspendlarna bildades. 

Värmlandspendlarna är en lokalavdelning under den nationella organisationen 

Resenärsforum och hade i oktober 2012 drygt 300 medlemmar.126 Kils kommunbygderåd 

bjöd även in till en diskussionskväll i Fagerås den 11 juni för att diskutera frågan om 

hållplatsstrukturen.127 

För att främja samverkan mellan Värmlandstrafik och Karlstadsbuss tog 

kollektivtrafiknämnden beslut den 24 maj om att inrätta ett samrådsforum med deltagande 

från kollektivtrafiknämnden, stadsbyggnadsnämnden i Karlstad och Värmlandstrafiks 

styrelse samt chefstjänstemännen i respektive organisation.128 

4.2	  Analysområden	  

4.2.1	  Förtroendekapital	  

Tore Olsson tror att det var psykologiskt värdefullt att de genomförde kommunträffarna i 

fler kommuner än Karlstad, något som bekräftas av deltagarna vid kommunträffarna.129 Jan-

Olof Appel berättar att Hammarö kommun nyligen fått en kraftig utbyggnad av sin 

kollektivtrafik, och att de därför hade en positiv ingång i processen där de egentligen var 

nöjda med den befintliga trafiken.130 Även själva genomförandet av mötena påverkar 

förtroendekapitalet. Flera tar upp att Mats Sandström ledde mötena på ett bra sätt. Claes 

Petterson menar att Sandström har gett intryck av att lyssna och ta till sig det som 

framfördes av deltagarna. Petterson menar att det var en bra diskussion under mötena, men 
                                                
124 Intervju med Gunnar Tidemand. Regiondirektör. 2012-10-10. 
125 Värmlandstrafik, Utredning om stoppstruktur i den regionala tågtrafiken, 2012-09-11. Sid 6. 
126 Intervju med Anders Ekberg. Representant för Värmlandspendlarna. 2012-10 19. 
127 Region Värmlands diarium. Inbjudan till samtal om kollektivtrafikens betydelse. Dnr. RVKN2012-28. 
128 Region Värmland. Kollektivtrafiknämndens protokoll. 2012-05-24. § 34. 
129 Intervju med Tore Olsson och Göran Persson. Utredare för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 2012-
10-10. 
130 Intervju med Jan-Olof Appel. Kommunchef i Hammarö. 2012-10-29. 
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tycker det är synd att det var så stor skillnad i hur många representanter som deltog från 

respektive kommun.131  

Kristinehamns kommunchef, Anders Dahlén menar att det hittills inte skett några egentliga 

förändringar och att den nya förvaltningen ännu inte har tagit kontroll över processen.132 

Anders Ekberg från Värmlandspendlarna menar att en av lagstiftningens intentioner var att 

öka politikernas inflytande och den demokratiska kopplingen till kollektivtrafiken och att det 

därför är viktigt att arbeta med de frågorna.133 Bjarne Olsson, kommunalråd i Kristinehamn, 

menar att diskussionerna och det utkast av programmet som han sett följer en utstakad linje 

och att det inte finns indikatorer om att det kommer genomföras några omvälvande 

förändringar i kollektivtrafiken.134 Tore Olsson bekräftar att det under processen framträtt en 

tydlig bild av att kollektivtrafikens grundstruktur är välfungerande och att den följer de 

resmönster som finns i länet. Därför har det inte funnits något behov av att göra om 

systemet.135 En förändring som Jan-Olof Appel pekar på är att VD’n för Värmlandstrafik 

tidigare hade en väldigt framträdande roll i diskussionerna om kollektivtrafiken, men att 

politikerna nu fått mer utrymme. En annan förändring som Appel märkte var att det nu är 

mer fokus på de enskilda kommunerna än tidigare.136 Per-Samuel Nisser, kommunalråd i 

Karlstad, berättar att det fanns en förväntning på den nya förvaltningen om att de strategiska 

diskussionerna skulle föras där och inte på kommunal nivå. Nisser tror dock att det är för 

tidigt att säga om det har lyckats eller inte.137 

Valet av organisation, där kollektivtrafiknämnden ligger under Region Värmland, ser 

Fredrik Larsson som en komplicerande faktor när det gäller ansvarsutkrävande eftersom det 

är indirekt valda politiker. Han menar att det är oklart vem som ytterst är ansvarig för de 

beslut som fattas och att det är svårt för medborgaren att se vem som är mest lämplig att 

vända sig till i olika frågor. Det var mer tydligt när Värmlandstrafik hade en större roll och 

var direkt underställt kommunerna och landstinget. Idag utgör Region Värmland ytterligare 

ett led i kommunikationen mellan Värmlandstrafik gentemot landstinget och 

                                                
131 Intervju med Claes Pettersson. Kommunalråd i Arvika. 2012-11-05. 
132 Intervju med Anders Dahlén. Kommunchef i Kristinehamn. 2012-10-16. 
133 Intervju med representant för Värmlandspendlarna. 2012-10 19. 
134 Intervju med Bjarne Olsson. Kommunalråd i Kristinehamn. 2012-10-16. 
135 Intervju med Tore Olsson och Göran Persson. Utredare för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 2012-
10-10. 
136 Intervju med Jan-Olof Appel. Kommunchef i Hammarö. 2012-10-29. 
137 Intervju med Per-Samuel Nisser. Kommunalråd i Karlstad. 2012-10-09. 
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kommunerna.138 Per-Samuel Nisser bekräftar att det är ett komplext system som kan vara 

svårt att förstå för utomstående.139 

Frågan om hållplatsstrukturen ledde till en diskussion om vad som är 

kollektivtrafiknämndens ansvarsområde och vad som är organisatörernas ansvar. Här finns 

två tydliga läger där det ena lägret anser att hållplatsstruktur är ett strategiskt beslut som ska 

beslutas av den regionala kollektivtrafikmyndigheten, och det andra lägret anser att det är en 

driftsfråga och därför ligger under Värmlandstrafiks ansvarsområde. Anders Ekberg och 

Kurt Hultgren menar att det självklart ska vara kollektivtrafiknämnden som beslutar om 

tågstopp eftersom det enligt dem är en strategisk fråga.140 De får även medhåll från Claes 

Pettersson som menar att det var synd att beslutet togs i Värmlandstrafiks styrelse.141 Lars 

Bull menar däremot att hållplatsstrukturen är en driftsfråga som, enligt det avtal som Region 

Värmland tagit fram, ligger under Värmlandstrafiks ansvar.142 Gunnar Tidemand instämmer 

med Lars Bull och menar att kollektivtrafiknämndens ansvar enligt avtalet mellan 

kommunerna och landstinget är att ta fram ett trafikförsörjningsprogram med mål som är 

formulerade på ett sätt som ger organisatörerna tydliga instruktioner om hur de ska bedriva 

trafiken. Tidemand tillägger även att det var olyckligt att ansvarsfördelningen uppfattades 

som oklar i den frågan och att det är viktigt att organisatörerna får sköta trafikplanering 

eftersom det är de som idag har kompetensen inom det området. Styrningen menar han sker 

genom tydliga mål i trafikförsörjningsprogrammet.143 

Lars Bull menar att samarbetet mellan Värmlandstrafik och den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten har fungerat bra, och att han upplever att de lyssnar. Dock tror 

han att de ännu inte kommit till insikt om betydelsen av tydlighet i mål och syften. Bull 

påpekar att det sedan tidigare finns tydliga mål och ett tydligt syfte som är välförankrat, och 

att det hade varit bra att hålla fast vid dem eftersom de är väl inarbetade. Att motivera varför 

samhället ägnar sig åt kollektivtrafik tror han är avgörande eftersom det handlar om ett stort 

ekonomiskt åtagande.144 Även Sören Bergerland, chef för Karlstadsbuss, beskriver det som 

att samarbetet med den regionala kollektivtrafikmyndigheten fungerat bra. Vidare säger han 
                                                
138 Intervju med Fredrik Larsson. Landstingsråd. 2012-10-12. 
139 Intervju med Per-Samuel Nisser. Kommunalråd i Karlstad. 2012-10-09. 
140 Intervju med Kurt Hultgren. Generalsekreterare för Resenärsforum 2012-10-30. & Intervju med Anders 
Ekberg. Representant för Värmlandspendlarna. 2012-10 19. 
141 Intervju med Claes Pettersson. Kommunalråd i Arvika. 2012-11-05. 
142 Intervju med Lars Bull. Vd för Värmlandstrafik. 2012-10-26. 
143 Intervju med Gunnar Tidemand. Regiondirektör. 2012-10-10. 
144 Intervju med Lars Bull. VD för Värmlandstrafik. 2012-10-26. 
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att det är en bra konstruktion i Värmland, att det finns en uppdelning mellan de som fattar 

strategiska beslut och de som verkställer besluten.145 

Att den gamla planen upphöjdes till program under en period är något som Anders Ekberg 

betraktar som anmärkningsvärt.146 Kurt Hultgren på Resenärsforum instämmer och menar 

att det ger Värmlandstrafik större inflytande än de bör ha enligt lagstiftningen. Hultgren 

menar även att det borde ha skett samråd innan de valde den lösningen.147 Tomas Riste 

menar däremot att flera av de län som fastställt de nya programmen nu i realiteten bara 

förlängt de befintliga planerna och att det var rätt väg att gå i Värmland att skapa mer tid 

genom att upphöja den gamla planen.148 Lars Bull anser att det var en bra lösning för att 

skaffa sig tid att göra ett bra arbete med det nya programmet.149 

Anders Ekberg menar att det är konstigt att det tar så lång tid innan det nya programmet 

börjar gälla. Han påpekar även att det verkar som att vissa beslut hastas igenom innan det 

nya programmet börjar gälla.150 Kurt Hultgren menar att de som bestämmer i för hög grad 

böjer sig för vad Värmlandstrafiks ledning tycker. Han anser att politikerna borde vara mer 

självständiga. Lars Bull som är VD för Värmlandstrafik menar å sin sida att det är av stor 

vikt att tjänstemännen har stort inflytande eftersom de står för kontinuitet och sakkunskap i 

verksamheten. Bull påpekar även att kollektivtrafiken är politiskt styrd eftersom det är 

politiker som beslutar om finansiering och långsiktiga mål.151 Tore Olsson tillägger att även 

om det är politikerna som fattar beslut är det viktigt att tjänstemännen tar de initiativ som är 

nödvändiga för verksamheten.152 

En risk för kollektivtrafiken är enligt Hans Karlsson att det lätt blir en spelplan för något 

som inte handlar om kollektivtrafik, eller den nya förvaltningens organisation, utan istället 

blir en arena för spänningar mellan olika politiska fraktioner. Det är något som han menar 

kan påverka processen.153 Lars Bull instämmer i att kollektivtrafik är ett område där det är 

                                                
145 Intervju med Sören Bergerland. Chef för Karlstadsbuss. 2012-10-05. 
146 Intervju med Anders Ekberg. Representant för Värmlandspendlarna. 2012-10 19. 
147 Intervju med Kurt Hultgren. Generalsekreterare för Resenärsforum. 2012-10-30. 
148 Intervju med Tomas Riste. Regionråd. 2012-11-14. 
149 Intervju med Lars Bull. VD för Värmlandstrafik.2012-10-26. 
150 Intervju med Anders Ekberg. Representant för Värmlandspendlarna. 2012-10 19. 
151 Intervju med Lars Bull. VD för Värmlandstrafik. 2012-10-26. 
152 Intervju med Tore Olsson och Göran Persson. Utredare för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 2012-
10-10. 
153 Intervju med Hans Karlsson. Landstingsdirektör. 2012-10-26. 
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lätt att synas och göra ställningstaganden.154 Hans Karlsson nämner även att det funnits 

spänningar sedan tidigare om finansieringen av kollektivtrafiken som troligtvis haft inverkan 

på diskussionerna om både förvaltningens organisation och skrivandet av 

trafikförsörjningsprogrammet.155 

Flera av de intervjuade pekar på att användandet av begreppet myndighet i lagtexten kan ha 

att göra med auktoritet och legitimitet. Bjarne Olsson menar att begreppet signalerar en viss 

status.156 Göran Persson tror att det kan vara en markering av att de vill flytta makten över 

kollektivtrafiken till en politiskt styrd förvaltning.157 Per-Samuel Nisser menar att 

myndighetsbegreppet även signalerar ett oberoende, vilket kan ge ett ökat förtroende. 

Kvaliteten på det som förvaltningen levererar tror Nisser dock kommer ha större inverkan på 

dess legitimitet.158 Gunnar Tidemand tillägger att eftersom den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten sysslar med myndighetsutövning i form av beslut om allmän 

trafikplikt och beslut om färdtjänst, är det naturligt att myndighetsbegreppet används.159 Lars 

Bull framhåller dock att det hos dem som bedriver kollektivtrafik finns en negativ 

inställning till myndigheter eftersom det även signalerar byråkrati i negativ bemärkelse. Bull 

påpekar att Värmlandstrafik i realiteten var en myndighet fram till 1 januari 2012, utan att 

det tydliggjordes på samma sätt som idag.160 Yvonne Thorén på Trafikverket anser att det är 

intressant att det instiftas en rad nya myndigheter i en tid när det sker en sanering i 

myndighetssverige och flera mindre myndigheter slås ihop.161 

Användningen av begreppet samråd i lagtexten tror flera av de som intervjuats beror på att 

det är ett känt begrepp som innehåller vissa värderingar. Bland annat att det handlar om att 

deltagarna ska vara mer involverade i beslutsfattandet än att enbart svara på remisser.162 

Claes Pettersson menar dessutom att begreppet samråd signalerar ett brett engagemang, 

något som han menar är viktigt att bygga vidare på.163 Tore Olsson menar att begreppet ger 

en bra ingång till diskussionerna om kollektivtrafik och att få till en samverkan med andra 

                                                
154 Intervju med Lars Bull. VD för Värmlandstrafik. 2012-10-26. 
155 Intervju med Hans Karlsson. Landstingsdirektör. 2012-10-26. 
156 Intervju med Bjarne Olsson. Kommunalråd i Kristinehamn. 2012-10-16. 
157 Intervju med Tore Olsson och Göran Persson. Utredare för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 2012-
10-10. 
158 Intervju med Per-Samuel Nisser. Kommunalråd i Karlstad. 2012-10-09. 
159 Intervju med Gunnar Tidemand. Regiondirektör. 2012-10-10. 
160 Intervju med Lars Bull. VD för Värmlandstrafik. 2012-10-26. 
161 Intervju med Yvonne Thorén och Carina Gottfridsson. Trafikverket. 2012-10-24. 
162 Intervju med Sören Bergerland. Chef för Karlstadsbuss. 2012-10-05. 
163 Intervju med Claes Pettersson. Kommunalråd i Arvika. 2012-11-05. 
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områden.164 Begreppet samråd tror Jan-Åke Hermansson, kommundirektör i Arvika, är en 

markering att det ska vara högsta möjliga delaktighet i processen. Vidare reflekterar 

Hermansson över att samråd är en effektiv beslutsform i kontroversiella frågor. Han menar 

att det är mycket lättare att acceptera ett beslut som man förstår bakgrunden till.165 

4.2.2	  Handlingskapacitet	  och	  tydlighet	  i	  ansvarsfördelning	  

I dagsläget består Region Värmlands enhet för kollektivtrafik av tre tjänstemän vars 

huvudsakliga uppgift är att vara ett stöd för kollektivtrafiknämnden.166 Det finns en viss 

utredningskapacitet, men vid större arbeten är de beroende av stöd från Värmlandstrafik, 

Karlstadsbuss, eller anlitade konsulter. Hittills anser Peter Wretman att det har fungerat 

bra.167 Hans Karlsson pekar på att det finns mycket sakkunskap hos Värmlandstrafik och 

Karlstadsbuss som inte den nya förvaltningen besitter i dagsläget, något som han tror kan 

inverka på dess självständighet eftersom de i dagsläget är beroende av underlag från 

organisatörerna.168 Ytterligare något som komplicerar den regionala 

kollektivtrafikmyndighetens handlingskapacitet är kontrollen över finansiering av 

kollektivtrafiken, som ytterst finns hos kommunerna och landstinget. Därför är det 

betydelsefullt att lägga energi på samråd med kommunerna och landstinget.169 

Regionfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om trafikförsörjningsprogrammet, innan 

dess ska det beredas av regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden.170 Under arbetets gång 

har kollektivtrafiknämndens presidium och dess tjänstemän varit drivande i arbetet, med 

avstämningar vid kollektivtrafiknämndens sammanträden där ledamöterna getts möjlighet 

att framföra synpunkter.171 Bjarne Olsson berättar att hans intryck är att det varit ett nära 

samarbete mellan politiker och tjänstemän i processen.172 

Mats Sandström berättar att han inte sett det som sin uppgift att konkurrera med 

tjänstemännen om hur skrivningarna ska se ut, utan att hans roll som ordförande i 

                                                
164 Intervju med Tore Olsson och Göran Persson. Utredare för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 2012-
10-10. 
165 Intervju med Jan-Åke Hermansson. Kommundirektör i Arvika. 2012-11-05. 
166 Region Värmland. Enheten för kollektivtrafik. 2012-12-04. 
167 Intervju med Peter Wretman. Chef för Region Värmlands enhet för kollektivtrafik. 2012-10-23. 
168 Intervju med Hans Karlsson. Landstingsdirektör. 2012-10-26. 
169 Intervju med Mats Sandström. Ordförande i kollektivtrafiknämnden. 2012-10-18. 
170 Region Värmland. Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län. § 3. 
171 Intervju med Tore Olsson och Göran Persson. Utredare för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 2012-
10-10. 
172 Intervju med Bjarne Olsson. Kommunalråd i Kristinehamn. 2012-10-16. 
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kollektivtrafiknämnden snarare går ut på att granska deras material och komma med 

synpunkter. Sandström påpekar också att Värmlandstrafik och Karlstadsbuss, i kraft av att 

de har kompetent ledning och besitter stor sakkunskap inom området, naturligtvis har 

inflytande över slutresultatet.173 Gunnar Tidemand upplever det som att det varit ett 

välfungerande samarbete mellan politiker och tjänstemän genom hela processen. Han 

tillägger även att har varit högt i tak i diskussionerna i kollektivtrafiknämnden, något som 

ger goda förutsättningar för ett bra resultat.174 

Lars Bull menar att ansvarsfördelningen är glasklar. Den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten beslutar om trafikförsörjningsprogram, allmän trafikplikt, 

hanterar kommersiell trafik och rapporterar en gång om året. Resten är organisatörernas 

ansvar. En risk enligt Bull är att beställarrollen slås sönder och att bolagens roll som 

upphandlare urholkas utan fullgod ersättning. Bull tror att det kan leda till att utvecklingen 

snarare stagnerar än utvecklas om den regionala kollektivtrafikmyndigheten ägnar sig för 

mycket åt detaljstyrning. Han berättar att han får en ganska stökig bild när han pratar med 

sina kollegor. I Värmland upplever Bull dock att det har hanterats bra hittills.175 Han menar 

att kommunerna och landstinget bör styra genom konkreta mål och finansiering som tydligt 

markerar hur de vill att kollektivtrafiken ska se ut och vad den får kosta.176 

4.2.3	  Möjlighet	  att	  påverka	  

Mats Sandström menar att de möten som genomfördes fungerade bra och att det framkom 

intressanta synpunkter. Sandström nämner även att de fick ett positivt gensvar från 

deltagarna. Dock menar han att det fanns en osäkerhet hos vissa av deltagarna om vilka 

synpunkter de skulle ha och vad de kunde påverka. Många var där utifrån ett väldigt konkret 

perspektiv, och även om konkreta frågor självklart också är intressanta så var syftet med 

mötena att prata om kollektivtrafik utifrån ett mer långsiktigt perspektiv.177 Det finns således 

ett behov av att tydliggöra syftet med mötena vid kommande mötestillfällen. Den processen 

är dock troligtvis en del i den regionala kollektivtrafikmyndighetens arbete med att 

tydliggöra sin roll. 

                                                
173 Intervju med Mats Sandström. Ordförande i Kristinehamn. 2012-10-18. 
174 Intervju med Gunnar Tidemand. Regiondirektör. 2012-10-10. 
175 Intervju med Lars Bull. VD för Värmlandstrafik. 2012-10-26. 
176 Intervju med Lars Bull. VD för Värmlandstrafik. 2012-10-26. 
177 Intervju med Mats Sandström. Ordförande i kollektivtrafiknämnden. 2012-10-18. 
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Flera av deltagarna beskriver att själva mötessituationen fungerat på ett bra sätt. Något som 

lyfts fram som särskilt positivt är att representanter från kollektivtrafikförvaltningen åkt ut 

till kommunerna för att diskutera programmet istället för att skicka en kallelse till Karlstad. 

Detta tar bland andra Anders Dahlén tar upp när han beskriver sitt intryck av hur processen 

fungerat.178 Något som Peter Wretman upplever som positivt var att deltagarnas synpunkter 

inte värderades under mötet. Genom att istället ställa frågor, för att be dem utveckla sina 

synpunkter, menar Wretman att det skapas möjligheter till att föra en diskussion om vilka 

målsättningar som slutligen tas med i programmet och vilka som inte kan tas med.179 Även 

själva upplägget med information i början av mötet för att därefter öppna för diskussion, tror 

Tore Olsson var positivt.180 Bjarne Olsson upplevde inte att det var någon fråga som de från 

Kristinehamn tog upp som den regionala kollektivtrafikmyndigheten inte tog till sig vid 

samrådet. Han tillägger dock att de enligt honom inte framförde några kontroversiella eller 

orimliga förslag.181 

Något som Claes Pettersson tror hade varit positivt för diskussionen hade varit om det i 

förväg hade skickats ut frågor som kommunerna fått i uppdrag att diskutera innan mötet. På 

det sättet hade de kunnat förbereda sig bättre och öka deltagandet.182 Carina Gottfridsson på 

Trafikverket instämmer, och menar att eftersom många av de som var med vid temadagarna 

var dåligt förberedda hade det varit en bra förberedelse. Gottfridsson menar att det var svårt 

att få till en bra diskussion eftersom det var en sådan bredd av aktörer. Trafikverket deltog 

tillsammans med bland annat handikapporganisationerna och idrottsförbundet. Vid de 

enskilda möten som därefter ägde rum på tjänstemannanivå berättar Yvonne Thorén att de 

såg att deras synpunkter tagits med i programmet. Vid de tillfällena menar Thorén att det 

även blev en bra diskussion kring de områden som Trafikverket arbetar med.183 

Fredrik Larsson beskriver det som att landstinget backat tillbaka till att bevaka 

kollektivtrafiken ur ett patientperspektiv istället för ur ett regionalt utvecklingsperspektiv, 

vilket han menar till viss del kan bero på att kollektivtrafikmyndigheten organiserades som 

den gjorde och att landstinget som organisation då drog slutsatsen att det inte är deras sak 

                                                
178 Intervju med Anders Dahlén. Kommunchef i Kristinehamn. 2012-10-16. 
179 Intervju med Peter Wretman. Chef för Region Värmlands enhet för kollektivtrafik. 2012-10-23. 
180 Intervju med Tore Olsson och Göran Persson. Utredare för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 2012-
10-10. 
181 Intervju med Bjarne Olsson. Kommunalråd i Kristinehamn.  2012-10-16. 
182 Intervju med Claes Pettersson. Kommunalråd i Arvika. 2012-11-05. 
183 Intervju med Yvonne Thorén och Carina Gottfridsson. Trafikverket. 2012-10-24. 



Karlstads Universitet  Mattias Landin 
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2013-02-08 
Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap  
 

52 

längre. Larsson menar att när den regionala kollektivtrafikmyndigheten samråder med 

kommunerna och landstinget samråder den i viss mån med sig själv eftersom de är 

medlemmar i Region Värmland, vilket gör att landstingets roll i processen är blir oklar. Har 

de rollen som största finansiär, utifrån deras intresse i patientresorna eller utifrån ett 

regionalt utvecklingsperspektiv?184 Hans Karlsson menar istället att eftersom de tjänstemän 

som drivit processen är välkända i landstinget har det framstått som att landstingets behov 

av att övervaka frågan inte varit så stort. Eftersom Tore Olsson och Göran Persson varit väl 

förtrogna med landstingets situation menar Karlsson att landstinget ändå lämnat ett tydligt 

avtryck på processen. Han nämner också att landstinget nu har en ny roll i 

kollektivtrafikfrågor och att de haft svårt att anpassa sig, bland annat konstaterar han att det 

var lite komiskt att de bjöds in till möte tillsammans med studentkåren.185 

Mats Sandström bekräftar att det varit svårt att få till en bra dialog med landstinget. Han 

berättar att landstinget även tidigare haft problem med att hitta någon som kan engagera sig i 

kollektivtrafiken, trots att de är en viktig finansiär. Nu när kollektivtrafiknämnden bildats 

har det dessutom tillkommit ett led i ansvarskedjan, tidigare hade de direktkontakt med de 

som utförde trafiken.186 Lars Bull förklarar att Värmlandstrafik fungerat som ett stöd och 

som en kvalitetssäkring av trafikförsörjningsprogrammet. Dock kommer de inte att vara en 

formell remissinstans.187 I delegationen till Värmlandstrafik och Karlstadsbuss som ingår i 

Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län anges att de bistår med 

faktaunderlag till trafikförsörjningsprogrammet. 

Större delen av de tjänstemän och politiker i Värmland som intervjuats menar att de 

tjänstemän som hållit i det praktiska arbetet med programmet har haft stort inflytande över 

processen. Tore Olsson och Göran Persson, som varit med från dess att landstinget tog 

initiativ till att starta utredningen om hur förvaltningen skulle organiseras, uttrycker själva 

att de haft stort inflytande.188 Dock är alla noga med att påpeka att det är så som det normalt 

fungerar i kommunal verksamhet, att tjänstemännen ansvarar för att ta fram beslutsunderlag 

som underlag för politikernas beslut. Gunnar Tidemand beskriver det även som att det varit 

en bra dialog mellan kollektivtrafiknämndens presidium och tjänstemännen som arbetat med 
                                                
184 Intervju med Fredrik Larsson. Landstingsråd. 2012-10-12. 
185 Intervju med Hans Karlsson. Landstingsdirektör. 2012-10-26. 
186 Intervju med Mats Sandström. Ordförande i kollektivtrafiknämnden.  2012-10-18. 
187 Intervju med Lars Bull. VD för Värmlandstrafik. 2012-10-26. 
188 Intervju med Tore Olsson och Göran Persson. Utredare för den regionala kollektivtrafikmyndigheten.  
2012-10-10. 
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programmet under hela processen.189 Lars Bull påpekar att tjänstemännen till stor del står för 

kontinuiteten i en politiskt styrd verksamhet, och att det därför är viktigt att de har en tydlig 

roll i verksamheten.190 

Hans Karlsson anser att det är viktigt att den här typen av process är öppen och möjlig för 

deltagarna att påverka. Karlsson konstaterar även att han upplevt att så varit fallet. Han 

nämner att han var med på ett möte om det nya trafikförsörjningsprogrammet i augusti 2012 

och att mötet präglades av en vilja hos politikerna att förstå, och en tydlig presentation från 

tjänstemännen.191 Mats Sandström förklarar att det länge funnits en stor obalans i dialogerna 

eftersom Värmlandstrafik har betydligt större sakkunskap om kollektivtrafik än 

kommunerna och landstinget. Att båda sidor har en god kunskap om frågorna menar han är 

en förutsättning för en bra diskussion, och kommunernas kunskap ökar inte per automatik av 

att det bildas en kollektivtrafiknämnd.192 I det avseendet kan troligtvis 

kollektivtrafiknämnden och Region Värmlands enhet för kollektivtrafik spela en viktig roll. 

Anders Dahlén menar att programmet, och diskussionerna om programmet varit allmänt 

hållna. Dahlén anser att det även borde ha funnits en diskussion om mer konkreta frågor som 

exempelvis tidtabeller. Han uppfattade att syftet med mötena snarare var att säkerställa att 

alla var överens och att de pratade om samma saker.193 Den remiss på 

trafikförsörjningsprogrammet som skickades ut i november innehåller dock flera bilagor 

med konkretiseringar som inte fanns tillgängliga när intervjun genomfördes. Jan-Åke 

Hermansson hävdar dock att det vore svårt för den regionala kollektivtrafikmyndigheten att 

driva igenom något som en kommun tydligt motsätter sig.194 

Gunnar Tidemand anser att det i huvudsak varit rätt deltagare i processen, men att det varit 

svårt att fånga upp resenärerna generellt sett. Enligt honom är det därför positivt att det nu 

finns en resenärsorganisation i Värmland som de kan vända sig till. Tidemand betonar också 

att kommunerna har ett ansvar för att företräda sina invånare i processen.195 Enligt Mats 

Sandström fick kommunerna i uppdrag att genomföra samråd med medborgare och 

näringsliv inför den andra kommunträffen, men han fick intrycket att det var väldigt olika 
                                                
189 Intervju med Gunnar Tidemand. Regiondirektör. 2012-10-10. 
190 Intervju med Lars Bull. VD för Värmlandstrafik. 2012-10-26. 
191 Intervju med Hans Karlsson. Landstingsdirektör. 2012-10-26. 
192 Intervju med Mats Sandström. Ordförande i kollektivtrafiknämnden. 2012-10-18. 
193 Intervju med Anders Dahlén. Kommunchef i Kristinehamn. 2012-10-16. 
194 Intervju med Jan-Åke Hermansson. Kommundirektör i Arvika. 2012-11-05. 
195 Intervju med Gunnar Tidemand. Regiondirektör. 2012-10-10. 
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hur mycket kommunerna ansträngde sig på den punkten. Ett utvecklingsområde är enligt 

Sandström att arbeta med olika former av fokusgrupper för att på så sätt träffa ett 

representativt urval av befolkningen. Han menar att ett problem med intresseorganisationer 

är just svårigheten med att veta hur representativa de är för befolkningen. Att de inte 

arbetade med fokusgrupper förklarar Sandström med att de dels var lite naiva när processen 

inleddes, och att de dels hade ett stort behov av att träffa organisationsvärmland för att 

förankra arbetet. I synnerhet var det betydelsefullt att prata med ägarna eftersom det är de 

som finansierar trafiken.196 

Sören Bergerland menar att resenärerna borde väga tungt i den här typen av process, att 

rösterna bör viktas så att resenärerna ges störst inflytande.197 Kurt Hultgren berättar att det 

inte är många län som tagit så allvarligt på frågan om samråd och tar upp Värmland som 

exempel på ett län som inte ansträngt sig för att genomföra samråd. Han lyfter fram Västra 

Götalandsregionen som ett bra exempel där man har genomfört möten med 

pensionärsgrupper och resenärsgrupper. Hultgren betonar att det inte är något annat län än 

Värmland som antagit sin gamla trafikförsörjningsplan som provisoriskt program, han 

menar även att det borde ha genomförts samråd om den lösningen.198 Att Värmland valt att 

anta den gamla trafikförsörjningsplanen som provisoriskt program framhåller dock flera av 

de som intervjuats som positivt eftersom det ger andrum att arbeta igenom et nya 

programmet. Tomas Riste påpekar att i de flesta län där de har tagit fram ett nytt program 

har det i realiteten handlat om att de har förlängt det gamla programmet och menar att de 

valde rätt väg i Värmland.199 

Anders Ekberg berättar att det varit svårt att komma i kontakt med den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten. På flera av de mail som han skickat till kollektivtrafiknämnden 

har han bara fått ett officiellt svar att synpunkterna har mottagits. Ekberg berättar även att 

det varit svårt att få ut material. Både han och Kurt Hultgren menar att det är i strid med 

gällande lagstiftning att den befintliga trafikförsörjningsplanen upphöjts till 

trafikförsörjningsprogram i väntan på att det nya programmet blir klart.200 

                                                
196 Intervju med Mats Sandström. Ordförande i kollektivtrafiknämnden. 2012.10-18. 
197 Intervju med Sören Bergerland. Chef för Karlstadsbuss. 2012-10-05. 
198 Intervju med Kurt Hultgren. Generalsekreterare i Resenärsforum. 2012-10-30. 
199 Intervju med Tomas Riste. Regionråd. 2012-11-14. 
200 Intervju med Anders Ekberg. Representant för Värmlandspendlarna. 2012-10 19. & Intervju med Kurt 
Hultgren. Generalsekreterare i Resenärsforum. 2012-10-30. 
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Resenärsforum skickade i september ett officiellt brev till Värmlandstrafik, med kopia till 

kollektivtrafiknämnden, där de menar att det inte skett ett tillfredställande samråd i 

Värmland.201 Både Värmlandstrafik och Kollektivtrafiknämnden svarade på brevet från 

Resenärsforum. Mats Sandström berättar att han tyckte det var viktigt att besvara påståendet 

att samrådsprocessen i Värmland inte varit tillfredställande, eftersom han upplever att de 

verkligen jobbat med samråd och att det funnits stor enighet om betydelsen av att arbeta med 

ett brett samråd.202 

4.2.4	  Hur	  processen	  värderas	  av	  deltagarna	  

De tjänstemän och politiker som deltagit vid samrådsmötena berättar att de har fått ett bra 

intryck av hur det fungerat. Sören Bergerland ger ett generellt gott omdöme om processen 

för att ta fram ett trafikförsörjningsprogram. Han menar att de ansvariga tagit 

samrådsprocessen på allvar och att de arbetat både brett och lyhört.203  Dock påpekar bland 

andra Anders Dahlén att diskussionen hållits på en generell nivå och att det han sett hittills 

av programmet är allmänt hållet.204 Claes Pettersson menar att processen var mycket bra 

genomförd för att vara första gången och att det är en bra grund att bygga vidare på.205 

Fredrik Larsson instämmer och menar att det har varit en väldigt bred process där de har 

velat få in många olika uppfattningar.206 Per-Samuel Nisser anser att processen upplevdes 

som öppen att det fanns en öppen attityd och fördes en öppen dialog.207 Något som Anders 

Ekberg från Värmlandspendlarna dock reagerade på var att det var få organisationer 

inbjudna där han som privatperson hade kunnat framföra sina önskemål. Det var även få 

organisationer få som representerade de vanliga resenärerna. Ekberg nämnde byalag och 

Hela Sverige ska leva som exempel på organisationer som den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten hade kunnat kontakta. När trafikförsörjningsprogrammet 

skickades ut på remiss i november var resenärsforum och Värmlandspendlarna en av 

remissinstanserna.208 

Yvonne Thorén på Trafikverket berättar att deras inbjudan till samråd inte skickades 

specifikt till någon viss person, utan hamnade i deras diarium och att det var av en slump 
                                                
201 Resenärsforum. Kollektivtrafiklagens tillämpning i Värmland. 2012-09-26. 
202 Intervju med Mats Sandström. Ordförande i Kollektivtrafiknämnden. 2012-10-18. 
203 Intervju med Sören Bergerland. Chef för Karlstadsbuss. 2012-10-05. 
204 Intervju med Anders Dahlén. Kommunchef i Kristinehamn. 2012-10-16. 
205 Intervju med Claes Pettersson. Kommunalråd i Arvika. 2012-11-05. 
206 Intervju med Fredrik Larsson. Landstingsråd. 2012-10-12. 
207 Intervju med Per-Samuel Nisser. Kommunalråd i Karlstad. 2012-10-09. 
208 Intervju med Anders Ekberg. Representant för Värmlandspendlarna. 2012-10 19. 
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som de fick reda på att inbjudan fanns. Att ha en mer genomtänkt inbjudan tror hon kan vara 

ett utvecklingsområde.209 Jan-Åke Hermansson uppfattade att det var två syften med 

kommunträffarna, dels att få input från deltagarna om deras önskemål på trafiken och dels 

att förmedla en bild av att det skett en förändring, samt att förmedla en förståelse för vikten 

av att se på kollektivtrafiken ur ett helhetsperspektiv.210  Peter Wretman menar att de 

reaktioner som han fått på processen med programmet är att kommunerna varit positiva till 

att få vara med så tidigt i processen. Wretman menar att hans uppfattning är att det bjöds in 

till att diskutera vad trafikförsörjningsprogrammet skulle innehålla och att deltagarna 

upplevde det som att det fanns möjlighet att påverka slutresultatet.211 

Sören Bergerland framhåller att något som varit bra i processen med programmet är att den 

nya förvaltningen haft både tid och resurser avsatt för att få till en bra process, vilket ger 

goda förutsättningar för ett bra slutresultat.212 Göran Persson berättar att arbetet med 

programmet underlättats av att de som deltog vid mötena under våren gav en relativt 

samstämmig bild av vad som är viktigt att satsa på.213 

4.3	  Den	  fortsatta	  processen	  

Något som alla intervjuade poängterar är att den process som skedde under våren inte bör 

vara en enskild företeelse utan att det är viktigt att fortsätta arbetet med samrådsmöten och 

att utveckla arbetssättet. Tore Olsson och Göran Persson berättar att det är viktigt att se den 

process som inleddes i början av 2012 som starten på ett nytt sätt att jobba. De ser det som 

önskvärt att utveckla former för ett ökat medborgarinflytande, men att det bör ske inom 

ramen för den representativa demokratin.214 Kurt Hultgren betonar att det bör tas fram en 

tidsplan för samråd som säkerställer att det sker en kontinuerlig dialog med både kommuner 

och resenärer.215 Anders Ekberg berättar att Värmlandspendlarna vill vara en seriös motpart 

i frågor som rör kollektivtrafikens utveckling, och att de har en målsättning att bygga sina 

argument på konkreta och seriösa fakta. Han nämner att Värmlandspendlarna bjudits in av 

                                                
209 Intervju med Yvonne Thorén och Carina Gottfridsson. Trafikverket. 2012-10-24. 
210 Intervju med Jan-Åke Hermansson. Kommundirektör i Arvika. 2012-11-05. 
211 Intervju med Peter Wretman. Chef för Region Värmlands enhet för kollektivtrafik. 2012-10-23. 
212 Intervju med Sören Bergerland. Chef för Karlstadsbuss. 2012-10-05. 
213 Intervju med Tore Olsson och Göran Persson. Utredare för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 2012-
10-10. 
214 Intervju med Tore Olsson och Göran Persson. Utredare för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 2012-
10-10. 
215 Intervju med Kurt Hultgren. Generalsekreterare för Resenärsforum. 2012-10-30. 
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Värmlandstrafik för en diskussion i november.216 Vid det mötet diskuterades främst 

tidtabellsfrågor och Värmlandspendlarna lade fram en del förslag som Värmlandstrafik 

lovade att titta på. Ekberg beskriver mötet i november som ett första möte och berättar att de 

även planerade in ett nytt möte i mitten av januari.217 

En fråga som Anders Dahlén betraktar som betydelsefull i framtiden är samordningen av 

trafiken i Värmland, att Värmlandstrafik och Karlstadsbuss arbetar åt samma håll.218 Yvonne 

Thorén tillägger att det är viktigt att den regionala kollektivtrafikmyndigheten tydliggör sitt 

uppdrag så att de vet vilken part de ska vända sig till i olika frågor. Hon tar som exempel att 

när Trafikverket bildades hade de som mål att alla skulle känna till Trafikverket inom 100 

dagar, något som hon bedömer att de lyckades med.219 Per-Samuel Nisser beskriver 

kollektivtrafiken som en viktig del i Karlstad kommuns utvecklingsstrategi och att de därför 

är angelägna om att behålla styrningen över Karlstadsbuss i kommunen. När nya områden 

planeras berättar han att de från början har med kollektivtrafikens förutsättningar i 

planeringen.220 

Ett utvecklingsområde som Bjarne Olsson framhåller är att det i framtiden kanske inte är 

nödvändigt med en politisk representation i Värmlandstrafiks styrelse, eftersom det nu är 

kollektivtrafiknämnden och Regionfullmäktige som har det övergripande ansvaret för 

kollektivtrafiken. Han menar att det då kan vara bättre om det blir en mer affärsmässig 

styrelse i Värmlandstrafik.221 Hans Karlsson framhåller att det är viktigt för den 

demokratiska processen att det finns en arena där politiker och tjänstemän kan mötas och 

diskutera viktiga frågor.222 Yvonne Thorén påpekar att det är efter att 

trafikförsörjningsprogrammet är klart och ska implementeras som det verkliga arbetet sätter 

igång. Då är det viktigt att dialogen fortsätter. Hon tror även att det är tjänstemännen på 

förvaltningen och kollektivtrafiknämnden som i framtiden kommer att uppfattats som den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten, och inte Region Värmland. 223 

  

                                                
216 Intervju med Anders Ekberg. Representant för Värmlandspendlarna. 2012-10 19. 
217 Mailkonversation med Anders Ekberg. Representant för Värmlandspendlarna. 2013-01-04. 
218 Intervju med Anders Dahlén. Kommunchef i Kristinehamn. 2012-10-16. 
219 Intervju med Yvonne Thorén och Carina Gottfridsson. Trafikverket. 2012-10-24. 
220 Intervju med Per-Samuel Nisser. Kommunalråd i Karlstad. 2012-10-09. 
221 Intervju med Bjarne Olsson. Kommunalråd i Kristinehamn. 2012-10-16. 
222 Intervju med Hans Karlsson. Landstingsdirektör. 2012-10-26. 
223 Intervju med Yvonne Thorén och Carina Gottfridsson. Trafikverket. 2012-10-24. 
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5.	  Analys	  
Här kommer teori och empiri att föras samman enligt de fyra analysområden som använts i 

empirikapitlen (förtroendekapital, handlingskapacitet och tydlighet i ansvarsfördelning, 

möjlighet att påverka och hur processen värderas av deltagarna). Diskussionen i 

analyskapitlet kommer att ligga till grund för svaren på forskningsfrågorna i 

slutsatskapitlet. 

5.1	  Förtroendekapital	  

När det gäller den regionala kollektivtrafikmyndighetens förtroendekapital är det tydligt att 

det finns en förhistoria innan den bildades vilket ger förutsättningar för hur den uppfattas. 

Det framträder bland annat genom att det fanns en önskan om att de strategiska besluten 

skulle flyttas upp till regional nivå. En del i den nya förvaltningens förhistoria är den process 

som ledde fram till bildandet. Det framträder tydligt i intervjuerna att den påverkat arbetet 

med trafikförsörjningsprogrammet. 

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har i arbetet med trafikförsörjningsprogrammet 

samverkat med bland annat kommunerna, landstinget, Trafikverket, Värmlandstrafik och 

Karlstadsbuss. Även om det huvudsakligen skett på en mer formell nivå än vad som är fallet 

med de nätverk som urban regimteori tar upp kan principen appliceras även här. Dessutom 

har de flesta personerna som varit inblandade i processen haft med varandra att göra i andra 

sammanhang innan den nya lagstiftningen trädde i kraft. En konsekvens av att förtroendet 

mellan aktörer påverkas av samverkan i nätverk är att det leder till ett mindre förtroende 

mellan aktörerna när samverkan inte fungerar fullt ut. De spänningar som funnits gällande 

finansiering och vid bildandet av den regionala kollektivtrafikmyndigheten kan naturligtvis 

leda till att samverkan fungerar mindre friktionsfritt. 

Flera beskriver organisationens struktur som komplex och framhåller att det nu är 

ytterligare ett organisatoriskt led mellan landstinget och kommunerna gentemot 

Värmlandstrafik. Placeringen inom Region Värmland beskrivs som naturlig eftersom det 

finns ett nära samband mellan kollektivtrafik och infrastruktur, som Region Värmland redan 

arbetar med. Placeringen beskrivs även som problematisk eftersom Region Värmland inte 

har en direktvald församling vilket kan påverka medborgarnas möjligheter till inflytande. 

Därmed kan förtroendet för den regionala kollektivtrafikmyndigheten variera kraftigt 

beroende på vilket perspektiv personen har. Den ökade förståelse för varandras ståndpunkter 
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som ett välfungerande samspel mellan den stora och den lilla politiken, som studeras inom 

det kulturella perspektivet, innebär är en viktig del för att bygga upp ett förtroende hos 

medborgarna för den verksamhet som bedrivs. En förståelse för processen innebär en ökad 

legitimitet. Under våren 2012 genomfördes träffar med föreningsliv och 

brukarorganisationer. Dock har de varit färre än de träffar som genomförts med 

kommunerna. Att det varit svårt för representanten från Värmladspendlarna att få ut material 

från den pågående processen är också något som påverkar förtroendet för den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten negativt för förtroendekapitalet. Det visar även på en svårighet i 

samspelet mellan den stora och lilla politiken eftersom de som verkar i den stora politiken 

kan ha anledning att inte lämna ut arbetsmaterial under en pågående process. Att inte få del 

av befintligt material innebär dock att de som ingår i den lilla politiken befinner sig i ett 

underläge i diskussionerna. 

Att kommunträffarna genomfördes även i andra delar av Värmland än Karlstad och att det 

fanns en person som antecknande diskussionen visar att deltagarnas offentliga etos stämmer 

överens med det hos dem som genomförde processen. Genom att hålla mötena hos de 

berörda kommunerna, sänder det signaler om att deltagarna är betydelsefulla. Ett exempel 

där det finns skillnader i parternas offentliga etos är när den gamla planen upphöjdes till 

program. De som representerar den stora politiken är mer positiva till den lösningen än de 

som Värmlandspendlarna och Resenärsforum som här representerar den lilla politiken. Även 

om det var en bra lösning för att få mer tid att arbeta igenom det nya programmet, är det lätt 

för den som är utomstående att tolka det som att det egentligen inte skett någon förändring. 

Mats Sandströms agerande som ordförande får beröm, vilket är intressant. Det som pekas på 

är att han gjort intryck av att lyssna och ta in vad deltagarna säger utan att själv ta för stor 

plats. 

Förtroendet påverkas naturligtvis även av att det än så länge inte skett några tydliga 

förändringar i trafiken. Eftersom eventuella förändringar är tydligt kopplade till 

trafikförsörjningsprogrammet är det dock för tidigt att avgöra hur det påverkar förtroendet. 

Att den gamla planen upphöjdes till program förstärker dock bilden av att det inte skett 

någon förändring. Det visar på att de informella normerna (som det kulturella perspektivet 

fokuserar på) betonar vikten av kontinuitet. Även förvaltningens självständighet är något 

som flera har problematiserat, eftersom det finns en nära koppling till organisatörerna då det 

gäller faktaunderlag. Samtidigt framhåller samma personer den kompetens som finns hos 
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organisatörerna. Här handlar det om en delikat balansgång mellan att vara tillräckligt tydlig 

med att det skett en förändring för att bygga upp ett förtroende för kollektivtrafiknämndens 

självständighet samtidigt som det framkommit tydliga signaler om att det är viktigt med 

kontinuitet i verksamheten, dessutom är det viktigt att bibehålla ett nära samarbete med 

organisatörerna för att inte förtroendet för verksamheten ska minska. De konsulter som 

anlitats för att bistå vid framtagandet av trafikförsörjningsprogrammet har därför troligtvis 

stor betydelse för förvaltningens förtroendekapital. 

Den nya lagstiftningen ger vissa förutsättningar för hur den nya förvaltningen ska 

organiseras och vad den ska arbeta med. I propositionen framträder även målsättningar för 

hur styrningen av kollektivtrafiken ska förändras. Här är ordval betydelsefullt för 

förtroendet. När de som intervjuades ombads att reflektera över begreppen myndighet och 

samråd valde de flesta att prata om förtroende, auktoritet, deltagande och samverkan. Vikten 

av att använda redan etablerade begrepp som är laddade med en viss innebörd betonades av 

de flesta intervjupersoner. Några av de intervjuade personerna lyfte även fram risken med att 

myndighetsbegreppet associeras till byråkrati och att samrådsbegreppet har många 

användningsområden och därför blir vagt. 

5.2	  Handlingskapacitet	  och	  tydlighet	  i	  ansvarsfördelning	  
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Värmland är ett tydligt exempel på en 

organisation som inte har makt över och som inte självständigt kan besluta i frågor som rör 

kollektivtrafiken i Värmland, varken över finansiering eller över de aktörer som står för 

finansieringen. Därför är förmågan till makt att intressant att studera, det vill säga hur de 

arbetar med nätverksbyggande och förankringsarbete, exempelvis vid framtagandet av 

trafikförsörjningsprogrammet, för att förstärka sin handlingskapacitet. 

Att det inte är kollektivtrafiknämnden som fattar det slutgiltiga beslutet om finansiering och 

trafikförsörjningsprogram är givetvis något som minskar dess handlingskapacitet i form av 

beslutsmandat. Dock kan de genom samverkan med andra, genom exempelvis olika former 

av samråd, öka stödet för sina beslut, mobilisera resurser och därmed öka sitt 

handlingsutrymme. Den 24 maj 2012 beslutade kollektivtrafiknämnden om ett 

samrådsforum innehållande ledande tjänstemän och politiker i kollektivtrafiknämnden, 

Värmlandstrafik och Karlstadsbuss. Även om de inte har befogenhet att fatta formella beslut 

om finansiering och långsiktig utveckling är det ändå de tre aktörerna som ansvar för drift 
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och planering av kollektivtrafiken i Värmland. Samrådsforumet kan vara en direkt 

konsekvens av att det finns en vilja att samordna trafiken i länet. Det kan även vara en 

naturlig utveckling, beroende på att det funnits en bra dialog mellan organisatörerna och 

Region Värmlands enhet för kollektivtrafik. 

Även om det har skett en del organisatoriska förändringar för hur kollektivtrafiken styrs i 

Värmland är det tydligt att stigberoendet är en reell företeelse. Två exempel på det är att 

Värmlandstrafik och Karlstadsbuss fortfarande är två egna organisationer samtidigt som alla 

pratar om vikten av samordning och att finansieringen fortfarande beslutas av kommunerna 

och landstinget. Det syns även i att trafikens grundstruktur uppfattades som välfungerande 

och att det fanns önskemål om att inte göra alltför stora förändringar i trafiken. Även de 

slutgiltiga besluten om kollektivtrafikens utveckling tas av kommunerna och landstinget i 

regionfullmäktige. Tidigare togs beslutet i form av ägarsamråd i Värmlandstrafiks regi, men 

även då var det kommunerna och landstinget som tog de formella besluten. Ett annat 

exempel på stigberoende är beslutet att låta den gamla trafikförsörjningsplanen upphöjas till 

program och därmed fastställa att det inte kommer ske några drastiska förändringar i 

trafiken. 

Att kollektivtrafiknämndens syfte är definierat i lagtext är positivt för dess möjligheter till 

målrationalitet, som det instrumentella perspektivet fokuserar på. Även om det är möjligt att 

diskutera den exakta innebörden i lagtexten finns det ändå ett uttalat syfte med 

organisationen, nämligen att den ska ha det övergripande ansvaret för all kollektivtrafik i 

länet. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska arbeta med koordinering av den 

specialistverksamhet som i dagsläget utförs av Värmlandstrafik och Karlstadsbuss. I arbetet 

med trafikförsörjningsprogrammet har det även funnits personella och ekonomiska resurser 

för att arbeta med programskrivningarna. En intressant del av den regionala 

kollektivtrafikmyndighetens uppdrag är att den har som mål att formulera mål för 

kollektivtrafikens utveckling. För att de mål som den regionala kollektivtrafikmyndigheten 

formulerar ska bli tydliga är det betydelsefullt att det finns en tydlig målsättning för hur 

dessa mål ska formuleras och vad de ska innehålla. På det sättet fortplantas graden av 

målrationalitet genom flera led i organisationen och påverkar ytterst kvaliteten på den trafik 

som medborgarna använder. 
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Som det betonas i teorikapitlet224 kan det vara både problematiskt och gynnsamt med den 

tröghet som stigberoende innebär. Nackdelarna handlar till stor del om bristande effektivitet 

och legitimitet, medan fördelarna handlar om stabilitet och effektivitet. När det gäller 

kollektivtrafik handlar det för många om möjligheten att ta sig till jobbet eller skolan, att 

kunna upprätthålla en hög livskvalitet även utan tillgång till bil. Då är det en trygghet att 

veta att förändringar i utbud sker gradvis. Eftersom kollektivtrafiken i Värmland uppfattas 

som välfungerande bidrar trögheten troligtvis fortfarande till en ökad effektivitet i 

organisationen. Dock kan den regionala kollektivtrafikmyndighetens handlingskapacitet 

påverkas negativt om trögheten även innebär att de ansvarsområden som ska flyttas över 

från operatörerna till den nya förvaltningen fortfarande finns kvar hos organisatörerna. 

Den nya lagstiftningen kan ses som en brytpunkt, och innebär att det ska finnas regionala 

kollektivtrafikmyndigheter runt om i landet vilka ska ha det övergripande ansvaret. De ska 

dessutom vara organiserade i förvaltningsform, medan majoriteten av de tidigare 

trafikhuvudmännen var kommunala aktiebolag. För att implementera lagen måste det 

därmed göras en del organisatoriska förändringar som kan leda till att utvecklingen tar en ny 

riktning. 

5.3	  Möjlighet	  att	  påverka	  
Att själva mötessituationen upplevdes som positiv är något som ökar möjligheten att 

påverka, om inte annat så innebär det goda förutsättningar för att deltagarna ska gå på fler 

möten och att de engagerar sig under mötena. Deltagarna menar att den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten tagit till sig deras synpunkter och att de kände igen sig i det 

utkast som skickades ut inför seminariet i augusti 2012. En reaktion på det utkastet är dock 

att det är allmänt hållet och att det behöver konkretiseras för att bli styrande. Den remiss 

som skickades ut i november innehöll flera bilagor med konkretiseringar som tillmötesgår 

de önskemålen. 

Något som är mindre positivt för möjligheterna att påverka är att flera av deltagarna, 

framförallt på temadagarna, var dåligt förberedda. Flera nämner att förberedande frågor 

inför mötet hade varit positivt. I en inledande process kan dock förberedande frågor 

avgränsa diskussionen så att den inte längre är helt öppen i det inledande skedet. Då har ju 

den regionala kollektivtrafikmyndigheten redan talat om vad de vill höra. Det är en 

                                                
224 Kap 2.1Institutionell teori. 
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balansgång mellan att förbereda deltagarna tillräckligt och att styra diskussionen så att den 

inte längre blir öppen och förbehållslös. En förutsättning för att ha möjlighet att påverka är 

information. Inarbetade procedurer för att ta till sig information kan även innebära 

information utåt, till dem som ska ge input. För de som representerat resenärerna har det 

dock varit svårt att få ut material om den pågående processen, vilket visar på betydelsen av 

att arbeta med organisationens formella- och informella struktur för att underlätta 

informationsutbyte och möjligheter för deltagande. 

Landstingets roll i processen är anmärkningsvärd; samtidigt som det är en stor finansiär har 

det inte varit en aktiv deltagare i processen för att ta fram trafikförsörjningsprogrammet. En 

förklaring som dyker upp i intervjuerna handlar om information, att dess huvudområde är så 

skilt från kollektivtrafik att det varit svårt att bygga upp en kompetens också inom 

kollektivtrafik. En annan förklaring kan finnas i att det finns ett glapp mellan den formella 

och informella organisationsstrukturen. Formellt har landstinget en annan roll för 

kollektivtrafiken än vad organisationskulturen har anpassat sig till. Ytterligare en förklaring 

är att landstinget känt sig tryggt i att dess intressen tillvaratas genom att de personer som 

arbetar med trafikförsörjningsprogrammet är väl insatta i landstingets förutsättningar och 

behov och därmed inte känt att de måste bevaka arbetet på samma sätt som om de inte känt 

det förtroendet för personerna i processen. I både kollektivtrafiknämnden, regionstyrelsen 

och regionfullmäktige är dessutom landstinget representerat. 

Vilka som bjudits in till samrådsmöten är intressant att studera ur ett påverkansperspektiv, 

vilket är centralt inom urban regimteori. Målgruppen har varit kommuner och 

intresseorganisationer, enskilda privatpersoner har inte haft möjlighet att delta i de möten 

som genomförts. Deras möjligheter att påverka har till stor del handlat om enskild kontakt 

med ansvariga politiker och tjänstemän. För att komma tillrätta med detta bildades 

Värmlandspendlarna som genom att organisera sig hoppas kunna påverka utvecklingen. I 

processen har det varit ett stort fokus på kommunerna. Det kan förklaras med att det 

traditionellt är de som varit delaktiga i att besluta om kollektivtrafiken. Det kan även bero på 

att det var en komplicerad process som ledde fram till bildandet, och att det fanns ett särskilt 

behov av att förankra trafikförsörjningsprogrammet hos kommunerna. Frågan är om det 

även fortsättningsvis kommer vara ett stort fokus på kommunerna och kommuner och 

intresseorganisationer, eller om det öppnar för fler möjligheter att inhämta synpunkter när 

den egna organisationsstrukturen stabiliseras. 
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Redan under vårens process fick dock kommunerna i uppdrag att samla in synpunkter från 

medborgarna, något som utfördes med varierande ambitionsnivå. En metod för att underlätta 

för privatpersoner att påverka processen kan vara att arbeta med fokusgrupper, att bygga upp 

en organisation för att samla in synpunkter från ett representativt urval av befolkningen. Att 

inte resenärerna varit mer inblandade i vårens process kan förklaras med att det inte finns en 

tradition av att integrera medborgarna i diskussioner om hur kollektivtrafiken ska utvecklas. 

Både Värmlandstrafik och Karlstadsbuss beskriver att de haft ett bra samarbete med den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten och att deras synpunkter har gjort skillnad. Deras roll 

som sakkunniga i processen ger dem en stark position för att påverka innehållet, även om de 

inte är en formell remissinstans. 

5.4	  Hur	  processen	  värderas	  av	  deltagarna	  
Det huvudsakliga intrycket från deltagarna är att processen har fungerat bra och den beskrivs 

som öppen. Förtroendet för resultatet från mötena påverkades även positivt av att det 

framträdde en samstämmig bild, något som underlättade målformuleringarna under 

programskrivandet. 

Eftersom processen huvudsakligen vänt sig till organisationssverige, i synnerhet till 

kommunerna, har det direkta samspelet mellan den stora och den lilla politiken varit 

begränsat. Det har huvudsakligen varit de formella instanserna som integrerats i processen. 

Därmed är det heller inte konstigt att de som ingår i den stora politiken uttryckt sig betydligt 

mer positivt om processen är de som är utomstående. Här är det tydligt att de grundläggande 

antagandena om vilka som är relevanta att inkludera innefattar finansiärer och ägare i första 

hand, även om det genomförts möten med andra organisationer också. Att vissa valde att 

inte delta i processen är också intressant. En förklaring är att det varken i den nya 

förvaltningen eller i de organisationerna fanns inarbetade procedurer för hur de skulle 

samverka kring kollektivtrafik. Hur inbjudan formuleras och vilka i organisationerna den 

skickas till kan vara ett utvecklingsområde. 

Frågan om hållplatsstrukturen, som aktualiserades under våren 2012, påverkade värderingen 

av processen negativt. Den diskussion som fördes gav intrycket att det var oklart vem som 

skulle fatta beslut i frågan. Att organisationsstrukturen upplevs som oklar är naturligtvis inte 

positivt för hur arbetet värderas. Att frågan togs upp i Värmlandstrafiks styrelse stämde inte 

överens med hur flera av de intervjuade upplevde att lagstiftningen såg ut, enligt deras 
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offentliga etos var det självklart att det var den regionala kollektivtrafikmyndigheten som 

skulle fatta beslutet. Samtidigt gjordes det en tolkning av avtal och lagstiftning som ansåg att 

hållplatsstrukturen är en driftsfråga och därför ska beslutas av Värmlandstrafik. En 

intressant bieffekt av frågan var att det bildades en resenärsförening i Värmland, 

Värmlandspendlarna. 

Hur processen slutligen värderas kommer troligtvis att bero på hur den fortsatta processen 

ser ut. Alla som intervjuats uttrycker att detta bara är början och att det nu är viktigt att 

fortsätta med att utveckla formerna för samråd kring kollektivtrafikens framtida roll och 

utformning.   
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6.	  Slutsats	  
Samrådsprocessen har fungerat som ett verktyg för att informera om den nya organisationen, 

samt att inhämta synpunkter på hur trafikförsörjningsprogrammet bör utformas och därefter 

förankras. I synnerhet förankring har varit en viktig uppgift, både med tanke på att 

kommunerna och landstinget finansierar verksamheten och att processen med att bilda den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten var komplicerad. Det innebar att det då 

kollektivtrafiknämnden bildats fanns ett behov av att hålla en nära dialog med kommunerna 

för att redan från början bygga upp ett förtroende för verksamheten. 

Utifrån de resultat som kommit fram i undersökningen är det för tidigt att uttala sig om hur 

processen påverkat tydligheten vad gäller ansvarsfördelningen. När intervjuerna 

genomfördes blev det dock uppenbart att det fortfarande fanns skilda uppfattningar om vad 

den nya förvaltningen ska arbeta med. Framförallt gäller det frågan om på vilken detaljnivå 

den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska styra trafiken. I frågan om detaljnivå finns det 

en variation från att den ska formulera mål i trafikförsörjningsprogrammet till att den ska 

bestämma tidtabellen. Den regionala kollektivtrafikmyndighetens uppdrag och ansvar 

definieras formellt i det avtal som upprättats. I intervjuerna framträder dock en variation av 

uppfattningar om vad uppdraget är, vilket visar på ett behov av att arbeta med de informella 

normerna och de grundläggande antagandena som det kulturella perspektivet fokuserar på. 

Att ändra informella normer och grundläggande antaganden är dock betydligt svårare än att 

ändra de formella reglerna eftersom det handlar om hur personerna uppfattar verkligheten. 

Det som kan göras från den regionala kollektivtrafikmyndighetens sida är att vara 

konsekvent och tydlig i kommunikationen om hur man uppfattar sitt uppdrag. 

När det gäller gemensamma mål för kollektivtrafiken har det i trafikförsörjningsprogrammet 

formulerats fyra målområden för kollektivtrafikens utveckling: Tillgänglighet för regional 

tillväxt, Attraktivitet och användbarhet, Hållbar utveckling och Resurseffektivitet. Till varje 

målområde har det även formulerats mål och indikatorer för att mäta måluppfyllelse. Att 

målområden och målformuleringar i remissen är oförändrade sedan seminariet i augusti 

2012 tyder på att det finns en god chans att de kommer finnas med även efter att 

remissomgången är avslutad. De övergripande målsättningarna för trafiken verkar vara 

välförankrade, vilket enligt det instrumentella perspektivet innebär goda förutsättningar för 

tydliga mål på konkret nivå. 
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Förvaltningens förtroendekapital har troligtvis ökat under 2012. De som företräder 

kommunerna och landstinget har beskrivit processen som välfungerande och menar att det 

har varit en ambitiös utgångspunkt för den process som lett fram till remissförslaget. 

Samtidigt finns en del arbete kvar att göra, framförallt i relation till Värmlandspendlarna 

som kom in sent i processen eftersom organisationen bildades efter att temadagarna 

genomförts i april 2012. En utvecklad dialog med dem (och övriga medborgare) kan 

troligtvis öka förtroendet för förvaltningens arbete. För att det ska bli en bredare dialog om 

kollektivtrafikens utveckling är det betydelsefullt att arbeta med informationsuppbyggande 

insatser så att alla har möjlighet att delta i dialogen. Det kräver i sin tur ett arbete för att 

bygga upp ett förtroende mellan de inblandade aktörerna. Ett sätt att uppnå det är utifrån det 

instrumentella perspektivet att regelbundet mötas för diskussion och på så sätt bygga upp en 

ömsesidig förståelse. I Sverige anses det betydelsefullt att medborgarna är mer än passiva 

mottagare av de offentliga organisationernas agerande. Betoningen på samråd i lagtexten är 

ett tydligt tecken på hur offentligt etos påverkar uppfattningen om hur offentliga 

organisationer bör styras.  

När intervjuerna genomfördes uppfattades den regionala kollektivtrafikmyndighetens 

handlingskapacitet som begränsad. Eftersom intervjupersonerna ännu inte hade sett det 

färdiga resultatet av programarbetet, och det fanns frågetecken kring ansvarsfördelningen 

gentemot Värmlandstrafik och Karlstadsbuss, fanns det en osäkerhet gällande den regionala 

kollektivtrafikmyndighetens förmåga att driva igenom sina beslut. Även frågan om 

hållplatsstrukturen och den diskussion som pågick om var beslutet skulle fattas påverkade 

hur handlingskapaciteten upplevdes. För att på sikt upprätthålla förtroendet behöver den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten visa att de har tillräckliga resurser och 

handlingskapacitet för att driva igenom sina beslut, bland annat målen i 

trafikförsörjningsprogrammet. 

Den regionala kollektivtrafikmyndighetens handlingskapacitet påverkas även av rådigheten 

över de som gör utredningarna. Eftersom det för närvarande är relativt få anställda 

tjänstemän inom den regionala kollektivtrafikmyndigheten är de beroende av att arbeta i 

nätverk med andra aktörer för att utreda större ärenden och för att implementera sina beslut. 

Det nära samarbetet med Värmlandstrafik och Karlstadsbuss innebär tillgång till sakkunskap 

och utredningsresurser, medan samarbetet med kommunerna och landstinget innebär 

tillgång till ekonomiska resurser att bedriva trafiken med. I det arbetet kan den regionala 
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kollektivtrafikmyndigheten fungera som ett nav mellan kommunerna och landstinget 

gentemot Värmlandstrafik och Karlstadsbuss. Risken med att fungera som ett nav, utan att 

själv ha möjlighet att fatta beslut om tilldelning av resurser, är att det kan vara svårt att 

självständigt driva sina egna frågor. Den regionala kollektivtrafikmyndighetens förmåga till 

Makt att blir beroende av de andra aktörerna.225 Å andra sidan är kollektivtrafik något som 

har stor betydelse, både för länets och kommunernas utveckling och för den enskilda 

privatpersonen. Av den anledningen kan det vara en fördel att den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten är beroende av andra aktörer eftersom det ökar möjligheterna för 

dem att påverka utvecklingen samtidigt som ingen enskild aktör kan bestämma. Det är dock 

viktigt att det beroendet inte leder till en otydlighet om hur trafiken ska utvecklas, eftersom 

en sådan otydlighet enligt det instrumentella perspektivet leder till en svag målrationalitet 

som lätt fortplantas genom organisationen. 

Huvudsakligen har företrädare från kommunerna i Värmland deltagit i processen med 

trafikförsörjningsprogrammet. Det har även genomförts möten med utförare, statliga 

myndigheter, föreningsliv och brukarorganisationer. Vid inledningen av processen gjordes 

valet att vända sig till organisationer snarare än privatpersoner, eftersom det fanns en 

grundläggande värdering om att det är viktigt att deltagandet bygger den representativa 

demokratin. Att begränsa sig till organisationer innebär även att själva mötessituationen blir 

lättare att genomföra eftersom det begränsar antalet deltagare, samt att det ger deltagarna en 

tydlig roll på mötet. 

Överlag förmedlas en positiv bild från kommunerna och landstinget om hur processen 

genomfördes. Genomgående framförs uppfattningen att processen varit öppen och lyhörd, 

vilket bekräftas i rapporten av Leufstadius och Stålner. Från Resenärsforum och 

Värmlandspendlarna framförs dock en motsatt uppfattning som troligtvis bygger på att den 

gamla planen upphöjdes till program utan att det skett samråd om den lösningen, samt att 

beslutet om hållplatsstrukturen togs i Värmlandstrafiks styrelse. Detta visar på vikten av 

tydlighet i kommunikationen. Leufstadius, Stålner och kommunerna har pratat om det 

kommande programmet, medan Resenärsforum och Värmlandspendlarna har pratat om det 

som diskuterades och beslutades under 2012. Således har de pratat om två skilda processer 

                                                
225 Även om det formellt är Region Värmland som är regional kollektivtrafikmyndighet och därmed 
regionfullmäktige som är högsta beslutande organ krävs det ¾ majoritet i regionfullmäktige för att fatta beslut 
om finansiering. Något som innebär att kommunerna och landstinget i realiteten har beslutsmakten om 
finansieringen. 



Karlstads Universitet  Mattias Landin 
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2013-02-08 
Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap  
 

69 

med olika tidsperspektiv. Det visar vikten av att föra en diskussion både om det som ligger 

nära i tid och det som ligger längre fram. 

Vid bildandet av den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Värmland är det tydligt att det 

funnits en stor tilltro till planerade organisatoriska förändringar. Mycket fokus har lagts på 

den formella organisationsstrukturen och hur kommunernas och landstingets inflytande över 

kollektivtrafiken ska garanteras. Förändringen har därmed skett ur ett instrumentellt och 

strukturellt perspektiv. Frågan är vilken roll de informella relationerna och normerna 

kommer att få nu när den formella strukturen är på plats och börjar stabiliseras. I synnerhet 

efter att trafikförsörjningsprogrammet har beslutats och ska implementeras ska det bli 

intressant att se huruvida fokus förflyttas till att även inkludera det kulturella perspektivet. 

Det är därför intressant att reflektera över hur stor skillnad den nya förvaltningen innebär i 

realiteten. 

Enligt urban regimteori är en stor del av handlingskapaciteten knuten till nätverk mellan 

personer, snarare än organisationer. I Värmland är det fortfarande ungefär samma personer 

som är inblandade i beslutsfattandet, även om de formella rollerna har förändrats. Enligt den 

tröghet som institutionell teori pekar på finns det därmed en risk att de informella 

relationerna mellan de inblandade individerna förblir oförändrade. Samtidigt har det kommit 

in en del nya personer i och med bildandet av kollektivtrafiknämnden, vilket öppnar för 

möjligheten att förändra även den informella organisationsstrukturen. De nya personerna är 

dock inte helt nya för övriga inblandade, utan har sedan tidigare politiska uppdrag i 

Värmland, även om inte alla arbetat med kollektivtrafikfrågor tidigare. 

Leigh Glover konstaterar att det finns ett samband mellan vilka som har en nära relation 

mellan kollektivtrafik och samhällsplanering och vilka som har en välfungerande 

kollektivtrafik. En institution som övervakar de aktörer som bedriver trafiken och kan hålla 

dem ansvariga om de inte fullgör sina åtaganden är ytterligare en förutsättning som han tar 

upp för en välfungerande kollektivtrafik. Nicholas Low och Rachel Astle instämmer och 

pekar även ut finansiell kontroll och deltagande i planeringsforum, samt nätverk med andra 

aktörer som viktiga förutsättningar för att utveckla kollektivtrafiken. Bortsett från den 

finansiella kontrollen ligger samtliga områden nära den regionala 

kollektivtrafikmyndighetens uppdrag. 



Karlstads Universitet  Mattias Landin 
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2013-02-08 
Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap  
 

70 

Det goodwill problem som Per-Magnus Bengtsson skriver om har till viss del aktualiserats i 

Värmland under 2012 i samband med de förändringar som han förutspår till följd av den nya 

roll som kollektivtrafiken har i Värmland sedan 2003. Här finns det ett nära samband mellan 

offentligt etos och goodwill. Den samrådsprocess som genomförts i Värmland kan fungera 

som den löpande dialog i de politiska forum som han menar är en förutsättning för att 

behålla legitimiteten för verksamheten, trots att fokus för trafiken förändras. Vad som är 

viktigt att tänka på är att föra diskussionen både inom den stora- och den lilla politiken och 

att det förs en dialog dem emellan. I studien framkommer det att den samrådsprocess som 

genomfördes hade flera funktioner i arbetet med att bygga upp en ny organisation i 

Värmland; Att informera om den nya förvaltningen, att inhämta synpunkter inför arbetet 

med trafikförsörjningsprogrammet samt att sedan förankra programmet. Den process som 

genomfördes under 2012 har ännu inte resulterat i en mer tydlig ansvarsfördelning, dock har 

den resulterat i att det har formulerats gemensamma mål för hur kollektivtrafiken ska 

utvecklas framöver. Under våren 2013 kommer programmet att beslutas formellt och ska 

därefter implementeras. 

På en mer abstrakt nivå framträder samråd som ett passande verktyg för att etablera en ny 

organisation och arbeta fram ett styrande dokument för organisationens verksamhet. Som 

fenomen är samråd långt ifrån en ny företeelse, dock är det ett begrepp som har olika 

innebörd beroende på sammanhang. Därför är det bra att vara tydlig med vilken typ av 

samråd det handlar om, och på vilka villkor det genomförs. Något som gjort att samråd varit 

ett passande verktyg i det här fallet är att det funnits ett behov av att klarlägga 

ansvarsområden och att det inte varit självklart hur slutresultatet skulle se ut. I en sådan 

situation är samråd ett lämpligt verktyg eftersom det handlar lika mycket om att få med sig 

alla och bygga upp ett förtroende för verksamheten som att uppnå ett visst resultat. Det är 

dock betydelsefullt att vara tydlig med motivet till att genomföra en samrådsprocess och att 

vara noga med att processen har en tydlig koppling till verksamhetens övriga arbete. I annat 

fall riskerar samrådsprocessen att bli ett mål i sig, utan att den leder till ett ökat inflytande. 

I arbetet har jag kommit fram till att den samrådsprocess som genomfördes under 2012 ännu 

inte resulterat i en tydligare ansvarsfördelning, dock har den resulterat i att det har 

formulerats gemensamma mål för hur kollektivtrafiken ska utvecklas framöver. Samtliga 

intervjupersoner har betonat vikten av att utveckla samrådsprocessen som en del i den 

regionala kollektivtrafikmyndighetens löpande arbete. Att göra en ny studie om något år för 
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att se hur implementeringen av programmet har fungerat och hur arbetet med samråd fortsatt 

vore därför av intresse. Det är även intressant att göra liknande studier i andra län för att 

jämföra hur de olika förvaltningarna har arbetat och vilka likheter och skillnader som 

funnits. 

Ur ett större perspektiv vore det intressant att studera andra organisatoriska förändringar 

inom offentlig verksamhet och jämföra med hur den process som här studerats har 

genomförts. Eftersom den nya lagstiftningen infördes på grund av en EU-förordning kan det 

även vara intressant att studera på vilket sätt den Sveriges regionala organisationsstruktur 

påverkas av beslut i EU. I det fallet kan det exempelvis vara intressanta att studera i hur stor 

utsträckning som besluten i EU innebär en anpassning av befintliga organisationer eller om 

de leder till mer omfattande strukturella förändringar. I det fall som studerats i det här 

arbetet har det mer handlat om att anpassa befintliga organisationer, bland i form av en ny 

nämnd i Region Värmland, än att göra en omfattande strukturell förändring. Det som 

stämmer väl överens med Tomas Bergströms bild av att organisationsförändringar tenderar 

att stämma överens med organisationens grundläggande antaganden. 
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Bilaga	  1.	  Intervjupersoner	  
Den	  regionala	  kollektivtrafikmyndigheten:	  
Gunnar Tidemand, Regiondirektör.	  

Göran Persson, Landstingstjänsteman utlånad till Region Värmlands enhet för kollektivtrafik 
som utredare. 

Mats Sandström, ordförande kollektivtrafiknämnden. 

Peter Wretman, Chef för Region Värmlands enhet för kollektivtrafik. 

Tomas Riste, Regionråd. 

Tore Olsson, Landstingstjänsteman utlånad till Region Värmlands enhet för kollektivtrafik 
som utredare. Utredare på Region Värmlands enhet för kollektivtrafik sedan november 2011.	  
	  

Ansvariga	  tjänstemän	  hos	  organisatörerna:	  
Lars Bull, VD Värmlandstrafik. 

Sören Bergerland, Chef Karlstadsbuss. 

Deltagande	  politiker	  och	  tjänstemän	  från	  kommuner	  och	  landsting:	  
Anders Dahlén, Kommunchef, Kristinehamn. 

Bjarne Olsson (S), KSO, Kristinehamn. 

Claes Pettersson (S), Kommunalråd, Arvika. 

Fredrik Larsson, Landstingsråd. 

Hans Karlsson, Landstingsdirektör.	  

Jan-Olof Appel, kommunchef Hammarö. 

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Arvika. 

Per-Samuel Nisser (M), KSO, Karlstad. 

Resenärsforum:	  

Anders Ekberg, Representant för Värmlandspendlarna. 

Kurt Hultgren, Generalsekreterare, Resenärsforum. 

Trafikverket: 

Carina Gottfridsson. Regional samordnare 

Yvonne Thorén. Samhällsplanerare. 
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Bilaga	  2.	  Intervjufrågor	  Regionala	  kollektivtrafikmyndigheten	  
1. Hur har kollektivtrafiken hanterats i Värmland före den nya lagstiftningen? 

2. Kan du beskriva processen som ledde fram till att myndigheten placerades inom 

Region Värmland? 

3. Kan du kort beskriva samrådsprocessen i Värmland? 

4. Hur gjordes urvalet av vilka som bjöds in till samrådsmöten? 

5. Hur behandlades resultatet av samrådsmötena? 

6. Vad var syftet med samrådsmötena? 

7. Har syftet uppnåtts? 

8. Hur upplever du att samrådsprocessen uppfattats av de som deltagit? 

9. Om du genomfört processen på nytt, är det någonting som du då hade gjort 

annorlunda? 

10. Hur såg resonemanget ut kring medborgarnas möjlighet att delta i samrådsmöten och 

lämna synpunkter? 

11. Hur har rollfördelningen mellan tjänstemän och politiker sett ut i processen, vilka har 

gjort vad? 

12. Tycker du nu i efterhand att det bjöds in ”rätt” deltagare vid mötena, eller är det någon 

grupp som saknas? 

13. Vem bestämmer över processen och utfallet? 

14. Vad tror du är syftet med den nya lagstiftningen? 

15. Upplever du att syftet uppnåddes? 

16. Hur ser du på att man använder begreppet myndighet i lagtext och förarbeten? 

17. Hur ser du på att man använder begreppet samråd i lagtext och förarbeten? 
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Bilaga	  3.	  Intervjufrågor	  deltagare	  
1. Hur skulle du spontant beskriva ditt intryck av samrådsprocessen? 

2. Upplever du att myndigheten tog till sig de synpunkter som fördes fram? 

3. Är det något du framfört som du inte upplever att de tog till sig/lyssnade på? 

4. Vad upplever du att syftet var med samrådsmötena? 

5. Upplever du att syftet uppnåddes? 

6. Känner du igen synpunkter från samrådsmötet när du läser utkastet till 

trafikförsörjningsprogram? 

7. Är det någonting som du tycker saknades vid mötena, något som kunde gjorts bättre? 

8. Upplever du att det var ”rätt” deltagare vid mötena? 

9. Hur skulle du beskriva att rollfördelningen mellan tjänstemän och politiker sett ut, 

vilka har gjort vad? 

10. Vem bestämmer över processen och utfallet? 

11. Vad tror du är syftet med den nya lagstiftningen? 

12. Upplever du att syftet uppnåddes? 

13. Hur ser du på att man använder begreppet myndighet i lagtext och förarbeten? 

14. Hur ser du på att man använder begreppet samråd i lagtext och förarbeten? 
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