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ABSTRACT 
 
Our regional borders and its administration play an important role for 
public transport in Sweden. Every region (län) is required by law to have 
a regional public transport authority that's in charge of planning the 
public transport. To get an understanding of the regional administration 
for public transport we also need to understand regions. Information 
about the regions was gathered by conducting interviews with represents 
from every region. The policy documents for every regions public 
transport was also an integral part to understand the plans and visions of 
the region.  Based on the interviews it became apparent that regional 
restructuring is an interesting concept and could be beneficial to the 
public transport but the main interest they were concerned by was 
cooperation. The social relations and the historical development of 
regional and local administration is also an important part of this study.  
 
Keywords:  
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1. INLEDNING 
Det senaste århundradet har våra möjligheter att resa ökat enormt. 2006 
pendlade ca 30 % av den förvärvsarbetande befolkningen över en 
kommungräns på väg till jobbet (SKL 2008).  Resorna är även längre idag, 
dels tack vare förbättrad infrastruktur men även på grund av att de som 
pendlar är beredda att resa en längre tid. Det finns flertalet faktorer som 
påverkar personers resande där några av de viktigare är bostadspriser, 
geografiska förutsättningar och de närliggande kommunernas 
arbetskraftsutbud (ibid). Detta tillsammans med en global 
marknadsekonomi som varje år skapar nya utmaningar för det som 
tidigare var skyddade lokala regioner och marknader (SKL 2016a). För att 
svara upp mot den ökande globala konkurrensen skapas nya större 
marknader och regioner (SKL 2016a). Överstatliga projekt som den 
Europeiska Unionen (EU) med en intern marknad för sina medlemsländer 
är ett exempel på nya marknader som skapats och utvecklats under de 
senaste 30-40 åren. Den regionala konkurrensen sker även mellan länder 
inom EU där regionaliseringsfrågan har aktualiserats igen. Tanken är att 
skapa konkurrenskraftiga regioner som ökar ett lands eller länders 
förmåga att konkurrera inte bara mot andra regioner inom EU utan även 
gentemot andra regioner i världen. Utveckling av pendling, kollektivtrafik 
och infrastruktur på regional nivå lyfts som en viktig aspekt vid 
regionalisering (SKL 2016a). 
  
Kollektivt resande anses vara en effektiv lösning för att både möjliggöra 
effektiv pendling och samtidigt minska vår miljöpåverkan. Att resa 
kollektivt lyfts inte bara som hållbart ur klimatperspektiv utan även som 
positivt ur sociala aspekter. Att resa kollektivt blir även allt mer populärt. 
Tågresande är den resform som ökar snabbast (K2, 2018) och 
satsningarna på pendling med tåg har blivit fler de senaste 20-30 åren. 
Satsningar på infrastruktur har även ökat resandet över nya gränser. 
Pendeltågsstationer byggs i centralorter och tätorter där tågtrafiken i 
många år legat nerlagd eller varit obefintlig vilket kan ses som en 
förklaring till det ökande resandet över både kommungränser och 
länsgränser. Ett exempel på ökat resande över länsgränser är den ökade 
pendlingen mellan Örnsköldsvik (Västernorrlands län) och Umeå 
(Västerbottens län) vilket gjorts möjligt tack vare byggnationen av 
Botniabanan. Internationella satsningar på infrastruktur har även ökat 
resandet över nationsgränser. Öresundsbron kan ses som ett tydligt 
exempel på detta och i Norra Sverige sker nu ett arbete med att öka 
pendlingen över gränsen mot Finland mellan Luleå och Uleåborg. För att 
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lyckas med att få till en ökad kollektivtrafik över dessa gränser 
(kommuner, län och länder) krävs planering. 
                    
Planeringen och det yttersta ansvaret för kollektivtrafiken ligger idag på 
länsnivå (SFS Kollektivtrafiklagen, 2010:1065). Detta har skapat starka 
kopplingar mellan kollektivtrafikens uppbyggnad och länets gränser. 
Resandet mellan kommuner inom samma län är genom denna struktur 
enklare och ofta bättre utvecklat gentemot resandet över länsgränser. 
Denna studie kommer undersöka hur dessa “hårda” länsgränser påverkar 
planeringen av det kollektiva resandet och vad som görs för att göra 
gränserna “mjukare”. Studiens fokus ligger på de fem “Norrlandslänen” 
Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har varit samarbetspart för 
denna studie. 

1.1 Syfte 

Syftet för denna rapport är att undersöka länsindelningens inverkan på 
det kollektiva resandet och om dessa administrativa och regional 
indelningar skapar hinder för resandet över gränser.  
 
Ur detta syfte kan följande frågeställningar härledas: 

1. Hur är kollektivtrafiken i Norrland organiserad och vilka aktörer 
finns det? 

2. Bidrar den regionala indelningen till barriärer för planerandet en 
effektiv kollektivtrafik? 

3. Kan regioners utveckling och utformning förklara eventuella 
skillnader i det kollektiva resandet över gränser.   

4. Går det att se en koppling mellan hur den regionala kollektivtrafiken 
planeras och hur platser/regioner skapas och reproduceras? 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Länens och landstings utveckling 

Sedan 1300-talet har begreppet län förknippats med förvaltningsområde. 
Skapandet av län är kopplat till en kontinental påverkan i hur landet 
försvar organiserades. Varje “förläning” kunde få tillstånd att ta över 
kronans inkomster i ett geografiskt område i utbyte mot tjänster vilket 
oftast var att bistå med soldater. Länen hade på denna tid en annorlunda 
utformning än den som kan ses idag. Innan länens tillkomst hade de 
svenska landskapen en form av regional administrativ funktion. Vid 1634 
års regeringsform kom länen att börja påminna de som kan ses idag, dock 
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tillkom de nuvarande Norrlandslänen först vid 1810. Nästa större 
förändring som skedde var de sammanslagningar av län i södra Sverige 
som genomfördes i slutet på 1990-talet. Detta resulterade i inrättandet av 
Skåne län och Västra Götalands län. Länen är idag 21 stycken och samtliga 
har en länsstyrelse som är statens representation på länsnivån (Dahlbeck, 
2018). 
  
I kommunallagens första kapitel fastslås i 1 § att “Sverige är indelat i 
kommuner och landsting. Varje landsting omfattar ett län, om inte något 
annat är särskilt beslutat.” (Kommunallagen [KL] SFS 1991:900). Sverige 
har haft landsting sedan 1863 och alla kommuner, förutom Gotland, ska 
ingå i ett läns landsting. Med undantag för sammanslagningen av Kalmar 
norra och södra landsting år 1971 skedde inga förändringar förrän i slutet 
av 1990-talet. Under 1990-talets slut skapades regionerna Västra 
Götalandsregionen och Region Skåne. Regionerna tilldelades ytterligare 
ansvar gentemot de övriga landstingen. Detta var först tänkt att ske under 
en försöksperiod men 2011 blev det permanent och ytterligare ett 
landsting (Halland) och en kommun (Gotland) blev regioner. Efter 2011 
har fler landsting övergått övertagit ansvar från länsstyrelsen och bildat 
en region, dessa finns definierade i Lagen om regionalt utvecklingsansvar 
i vissa län (SFS 2010:630). Av de studerade länen omfattas Norrbotten, 
Jämtland, Västernorrland och Gävleborg av denna lag (ibid). Västerbotten 
har den regionala utvecklingen under Region Västerbotten som är ett 
regionförbund (Thornberg, 2017). Målsättningen enligt SKL (Mellgren, 
2017b) är att samtliga 21 län planeras ha övertagit det regionala 
utvecklingsansvaret från länsstyrelsen under 2019 och därmed övergå till 
regioner. 

1.2.2. Kollektivtrafikens utveckling 

Ansvaret för kollektivtrafiken har sett lite olika ut på den regionala och 
lokala nivån. Innan kollektivtrafiken blev regionaliserad planerades 
stadstrafiken, landsbygdstrafiken och den regionala trafiken för sig och 
fick finansiella bidrag för trafiken av staten (Kollektivtrafikkommittén, 
2001). Detta ledde till ett stort antal aktörer på marknaden som nästan 
alla hade sina egna taxor och biljettsystem. År 1978 infördes en 
trafikhuvudmannalag där landstinget och kommunerna inom ett län 
tillsammans skulle ta över ansvaret för den lokala och regionala trafiken 
(ibid). Först gällde detta bara buss och senare även övriga trafikslag. 
Genom ett länsövergripande huvudmannaskap kunde nu trafiken 
planeras länsövergripande samt utifrån varje läns förutsättningar. 
Lagändringen skulle även förenkla det regionala resandet genom bland 
annat införandet av regionalt gällande rabattsystem (länskort). Nästa 
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ändring av lagen kom i slutet på 1990-talet och berörde bland annat 
ansvar för färdtjänst och andra mindre justeringar (ibid).  
 
Den nu gällande lagstiftningen för kollektivtrafik kom 2012 och stipulerar 
att varje län ska ha en regional kollektivtrafikmyndighet. Denna kan 
organiseras som ett kommunalförbund eller om överenskommet som en 
gemensam nämnd. I tredje kapitlet 2 § fastslås att ”En regional 
kollektivtrafikmyndighet får efter beslut av den beslutande församlingen 
överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik till ett aktiebolag.” 
Förhoppningen med den nya lagändringen var bland annat att öka den 
politiska styrning och göra kollektivtrafiken mer funktionsenlig. Genom 
den nya lagen hoppades man bland annat kunna undanröja eventuella 
administrativa hinder för kollektivtrafik över länsgränserna (Glasare, 
2011). Den regionala kollektivtrafiken drivs ofta under ett varumärken, 
exempelvis X-trafik (Gävleborgs län) och Ultra (Stadstrafiken Umeå). 
Dessa varumärken riktar sig ofta mot olika administrativa skalnivåer. 

1.2.3 Den kommunala utvecklingen 

Även den lokala (kommunala) nivån har genomgått omstruktureringar 
historiskt sett. Under 1900-talet har två större kommunreformer skett 
(Gustafsson 2018). först den så kallade ”storkommunreformen” år 1952 
och en successiv reformering “kommunindelningsreformen” som skedde 
mellan åren 1962-1974. Den nya indelningarna berodde framförallt på 
urbaniseringen och behovet av att ha en lokal förvaltning av bland annat 
skola och samhällsplanering vilket krävde större kommuner med en 
kraftigare skattebas (Gustafsson, 2018). Denna utformning består till stor 
del fortfarande idag (ibid). Kommunindelningsreformen hade starka 
teoretiska kopplingar till Christallers centralortsteori (Améen, 2018).  
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1.2.4 Funktionella regioner 

Utanför den kommunala och länsvisa indelningen har Sverige andra 
funktionella regioner som skapats framförallt av statens olika 
myndigheter samt EU. I Sverige finns olika “funktionella” regionala 
indelningar som syftar till att fördela administration och 
specialistfunktioner på regional nivå. Några av de viktigare för denna 
studie är Sjukvårdsregionerna, Trafikverkets regionala indelning och EU’s 
NUTS-2 regioner. NUTS regionerna finns i tre olika nivåer och används 
bland annat för statistikinsamling och 
regionalpolitiska frågor. Gemensamt 
för dessa indelningar är att de i 
grunden är skapade utifrån politiska 
och tjänstemannamässiga 
ställningstaganden. En gemensam 
aspekt är att samtliga indelningar 
bygger på dagens länsindelning, dock 
finns några undantag. I utredningen 
“Myndighetsgemensam indelning – 
samverkan på regional nivå” (SOU, 
2018:10) föreslogs flertalet statliga 
myndigheter regionala indelning 
samordnas och förtydligas. 
Kommittén föreslog att 
myndigheterna skulle följa 
sjukvårdsregionens indelning med 
undantaget att hela Hallands län ska 
ingå i Västra Götalands Län. Figur 1 
visar de två olika sjukvårdsregionerna 
för de studerade länen. Där de fyra 
nordligaste länen ingår i region 
”Norra” och Gävleborgs län i regionen 
”Uppsala-Örebro”. 
 

  Figur 1 - Sjukvårdsregioner 



6 
 

1.2.5 Nya regioner 

Regering tillsatte 2015 indelningskommittén med avsikt att 2018 dela in 
Sverige i nya “Stor-Regioner”. Kommitténs förslag till ny indelning utgick 
ifrån (Mellgren, 2017a): 
 
“ 

● Att skapa jämnstarka län och landsting. 
● Att det skulle finnas kapacitet att bygga strukturer för regional 

utveckling. 
● Förmågan att ansvara för det regionala hälso- och 

sjukvårdssystemet inklusive regionsjukvården. 
● Befintliga samverkansmönster.  

” (Mellgren, 2017a) 
 
Argumenten för att skapa större regioner har bland annat varit att skapa 
en mer balanserad utveckling i Sverige och öka Sveriges 
konkurrensförmåga internationellt. Utvecklingen i Sverige har utifrån 
dagens regionala indelning gynnat de tre storstadsregionerna mer då de 
haft en starkare röst tack vare sin storlek (SKL, 2016b). Genom större och 
resursstarkare regioner ska de förbättra sin förmåga att konkurrera om 
resurser sinsemellan. Större regioner får även en ökad skattekraft vilket 
leder till bättre möjligheter för att satsa på den egna utvecklingen (SKL, 
2016b). Vidare har infrastruktur, utbildning och sjukvård varit en ytterst 
viktig fråga i regionbildningen.  
 
De förslag som indelningskommittén lade fram 2016 har likheter med 
Trafikverkets regionala indelning, sjukvårdsregionerna eller den 
Europeiska NUTS-2 indelningen. (SKL, 2016a). I rapporten Global 
konkurrenskraft, välfärd och regional kraftsamling (SKL, 2016a) 
behandlas vikten av regionförstoring i ett internationellt perspektiv. 
Internationellt är de svenska regionerna mycket små till storleken. 
Jämförs Stockholmsregionen med övriga världen har den 2016 ca 2.5 
miljoner invånare vilket fortfarande är litet i en internationell kontext 
(SKL, 2016a). Genom att jämställa och förstora Sveriges regioner kan de 
få en bättre förmåga att bedriva exempelvis forskning, förbättra 
infrastrukturen och öka den regionala kompetensnivån. Detta menar 
författaren (SKL, 2016a) för rapporten ökar Sveriges samtliga regioners 
förmåga att hävda sig i en internationell kontext. I de studerade 
regionerna föreslås de fyra nordligaste länen bilda ett län (Norrlands län) 
och Gävleborgs län föreslås att ingå i Svealands län tillsammans med 
Dalarnas, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län 
(Indelningskommittén 2016). Denna omvandling av länen föll vilket 
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betyder att de nuvarande länen och landstingen kommer kvarstå i sin 
nuvarande form. På lång sikt kan skapandet av större regionen återigen 
bli aktuellt. 

1.3 Disposition 

I teoridelen presenteras rumsliga teorier och dess koppling till empirin. I 
resultatdelen presenteras en sammanställningen av de studerade 
landstingen/regionernas organisering av kollektivtrafikmyndigheten och 
de mål de arbetar mot. Underlaget bygger framförallt på respektive läns 
trafikförsörjningsprogram, lagtexter, intervjuer och hemsidor för 
regionen/landstinget, Kollektivtrafikmyndigheten samt 
länstrafikbolagen. Redogörelsen kommer framförallt lyfta fram hur 
respektive län ser på kollektivtrafik över länsgränserna samt en kort 
beskrivning av de visioner och målbilder som beskrivs i programmet. 
Intervjuerna analyseras tematiskt och presenteras som två till tre 
fokusområden med relevans för syftet. Fokus i resultatdelen kommer 
ligga på att förstå hur kollektivtrafiken planeras och organiseras, beskriva 
nuläget och att identifiera för och nackdelar kopplade till regioner och 
regionalisering. I diskussion kommer sedan empirin diskuteras i relation 
till den teori som presenterats i teoridelen. Diskussionen innehåller även 
ett stycke om samverkan och vad som driver/utvecklar den. 
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2. TEORI 
Kollektivtrafiken organiseras i Sverige på den regionala nivån. Det är 
därför viktigt att reda ut begreppen region och regionalisering för att 
förstå hur och varför dessa geografiska entiteter skapats och hur de 
fungerar. Nedan följer en redogörelse av några olika synsätt på begreppet 
region, vilket är av vikt för att förstå regioners roll i utvecklingen och våra 
resmönster oavsett vilka gränser eller barriärer som korsas.  

2.1 Administrativ regioner 

I boken “Stuck in region” beskriver Dirven et al. (1993) att politiskt 
skapade regioner kan ses som dynamiska och relativa i förhållande till 
andra regioner. Denna dynamik kan ses som viktig i relation till 
regionaliseringen (utökat ansvar) av landstingen samt planerna på de 
storregioner som funnits i svensk politik. Ek (1995) argumenterar att de 
europeiska politiska och socio-ekonomiska regionernas betydelse 
kommer öka, vidare argumenterar han för att regionerna kommer ställas 
i konkurrens mot varandra. Ek (1995) avslutar med att det i Sverige 
förmodligen bara finns tre möjliga regioner, Västsverige, 
Öresundsregionen och Mälardalen som kan hävda sig i ett internationellt 
sammanhang. Detta tillsammans med Schengen och EU:s utveckling mot 
fri rörelse för människor och kapital samt EU:s överstatliga funktioner, 
exempelvis lagstiftning, resulterar i en minskad makt hos nationalstaten. 
Både Eks (1995) & Dirvens et al. (1993) texter har några år på nacken men 
utvecklingen de beskriver är fortfarande relevant. Deras texter kan 
framförallt kopplas till landstingens ökade ansvar (regionbildning) 
(Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län SFS 2010:630) och 
statens vilja att skapa starkare och större regioner än de som ses idag, dvs. 
att ta steget från dagens länsindelningar till stor-regioner (SKL, 2016b). 
Dirven et al. (1993) menar att det ligger i dessa regioners intresse att 
verka för sitt eget bästa. Här går det att dra en direkt parallell till 
länsindelningen och, oavsett organisationsform, hur den agerar för sitt 
eget intresse. 
 
Inom politisk geografi går det att studera regionalisering utifrån flertalet 
aspekter. Dirven et al. (1993) beskriver den politiska regionaliseringen, 
hur regioner kan vara skapad och organiserad, vilket är av vikt för denna 
studie. Termen “mjuk” politisk regionalism syftar på regioner som inte vill 
bryta sig loss från den nationalstat som den tillhör utan ämnar endast 
bedriva ett lokalt eller regional maktutövande utifrån de egna invånarnas 
åsikter (ibid). Om begreppet region används i koppling till offentlig 
administration syftar det oftast till en geografisk indelning som befinner 
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sig mellan den statliga nationella nivån och en mindre lokal nivån. I 
Sverige har länen med landstingen den styrande makten på regional nivå. 
Landstingen har genom tillkomsten av “Lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län” (SFS, 2010:630) övergått till att använda 
region som benämning på det regionala styret. Sveriges regeringar har 
gjort flertalet försök att omorganisera våra län till större geografiska 
enheter, det senaste försöket skede 2017 och var tänkt att genomföras 
från 2018 (Mellgren, 2017a). Denna nya länsindelning föll dock vilket 
betyder att länen kommer kvarstå. Staten gick dock vidare med att föreslå 
en ny indelning för flertalet myndigheter (Indelningskommittén, 2018).  

2.2 Ny regionalism 

Ett annat sätt att se på regioner (Ny regionalism) börjades diskuteras 
under 1900-talets slut, ett synsätt som bygger på en mer abstrakt syn på 
begreppet. “Ny Regionalism” har blivit ett samlingsnamn för forskning om 
hur regioners/platser formas/skapas utifrån socialt liv, relationer och 
identitet (Paasi, 2002). Paasi (2002) menar att en region inte har sitt 
ursprung i en historisk fastslagen kontext utan bygger på ett socialt 
medvetande om en gemensam identitet. Regioner är ofta associerade med 
en historisk bakgrund och är inte föremål för snabba förändringar, dock 
alltjämt utsatt för påtryckningar om förändring. En av de stora 
utmaningarna för regionalisering går att härleda tillbaka den engelska 
betydelsen av region “att styra”, vilket skapar direkta kopplingar till makt, 
politik, demokrati och kanske det som är av störst relevans för denna 
studie, administration och planering. Staten har historiskt sett varit den 
som drivit på regionaliseringsprocessen där de senaste inslaget återfinns 
i försöket att skapa ny storregioner. Genom en omfördelning av statens 
makt kopplat till globaliseringen och governance går det att tyda en ny 
dynamik i dessa regionsbildningar som utmanar nationalstatens gränser 
(Paasi, 2011). Denna administrativa, sociala och ekonomiska grund leder 
till debatten om det som har kallats “regionernas Europa” där 
nationalstatens roll minskar och regioner som bygger på etnicitet, språk 
och religion ökar i betydelse (Paasi, 2011). Den nya regionalismen och 
globaliseringen kan således ses utmana statens roll som suverän. 
Lobbyismverksamhet för investering i bland annat infrastruktur är något 
som blivit en alt viktigare fråga i samband med att utvecklingsfrågor 
flyttar från den statliga nivån till den regionala. Bottniakorridoren 
(Bothniancorridor, 2018) är ett exempel på denna typ av 
lobbyismverksamhet tar form. 
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Sammanfattningsvis kan begreppet “Ny regionalism” sammanfattas 
utifrån följande beskrivningar: “1) the formation of common economic 
strategies in the context of globalization, 2) new forms of cultural 
identification, and 3) the mediation copresent in social interactions” (Raco, 
2006, citerad i Paasi, 2011).  Vidare har det även beskrivits utifrån: 
“multidimensionality, complexity, fluidity and non-conformity. It involves a 
variety of state and non-state actors, who often come together in rather 
informal multi-actor coalitions” (Söderbaum, 2003 s. 1-2) 

2.3 Polycentriska urbana regioner 

Polycentriska urbana regioner (PUR) (Van Houtum, 2001) kan beskrivas 
som närliggande städer med goda anslutningar där respektive stad har 
historiskt sett fyllt ett eget distrikts regionala funktion men nu ingår i ett 
större urbant nätverk. Utvecklingen av den bottniska korridoren 
(Bothniancorridor, 2018) och persontrafiken mellan Luleå och Uleåborg 
(SR, 2017) går i linje med denna polycentriska tankegång, avstånden 
mellan städerna i regionen kan dock anses vara relativt långa. Teorin har 
många likheter med teorier om ny regionalism men med ett större fokus 
på konnektivitet mellan större städer.  
 
Enligt Van Houtum (2001) går det att identifiera en polycentrisk region 
om den bygger på tre dimensioner; strategisk identitet, kulturell identitet 
och funktionell identitet. Den strategiska identiteten bygger på skapandet 
av en territoriell indelning som har gemensamma målsättningar och 
ansvarsområden. Kartor spelar en viktig strategisk roll för att utpeka 
dessa territoriers struktur. I en utredning av Bottniska korridoren 
(Stensson, 2012) har flertalet kartor skapat för att visa på just varför en 
satsning på korridoren är motiverad att göra. Den kulturella aspekten 
bygger på teorier om identitet, Van Houtum (2001) citerar Harris; “the 
total socially acquired life-style of a group of people including patterned, 
repetitive ways of thinking, feeling, and acting (Harris, 1993, s. 104 citerad 
i Van Houtum, 2001).” för att förklara en regions kulturella identitet. Den 
sista pusselbiten, den funktionella, är den aspekt som avgränsar ett 
område, detta kan bygga på ekonomiska, politiska eller sociala koncept 
(Van Houtum, 2001). För att det funktionella ska fungera krävs ett 
kontinuerligt arbete för att stärka de svaga länkarna i regionen, dvs. för 
att lyckas skapa en polycentrisk region kan man inte se regionen som 
färdig efter att en satsning är avslutad utan arbetet måste fortgå på nya 
områden. Det är vanligt att politiker och företag arbetar med slogans och 
konceptualisering för att visa på en regions förmåga att 
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prestera/konkurrera mot andra, det bör dock påpekas att invånarna i 
regionen ofta identifierar sig som tillhörig till en stad eller plats och inte 
regionen som marknadsförs (Van Houtum, 2001). 
 
Regionbildningar och regional samverkan som sjukvårdsregionerna har 
även stor inverkan på de städer som tidigare ensamt fyllt en regional 
funktion men en eventuell ny regionindelning kan ses som en utveckling 
mot en mer polycentrisk region. Den polycentriska teorin bygger på att 
det finns en god konnektivitet mellan städer och det geografiska 
avståndet är därför ofta relativt litet. Teorin skiljer sig markant mot 
centralortsteorin som bygger på att en ort tillhandahåller en specifik 
tjänst för ett område snarare än att flera städer tillhandahåller ett 
område med liknande tjänster (Pacione, 2009). 

 2.4 Centralortsteorin 

Under de senare åren är det framförallt omvandling av länen som varit 
under diskussion, historiskt sett är det dock kommunerna som genomgått 
den största omstruktureringarna. Denna omstrukturering bygger 
framförallt på den så kallade ”Lundaskolan” vilket i sig bygger Christallers 
centralortsteori (Améen, 2018).  Centralortsteorin skapades för att förstå 
hur och var städer etableras (Pacione, 2009). Teorin bygger på en 
hierarkisk indelning av städer i olika storlekar. Den minsta staden servar 
ett närliggande områden med en viss typ av vara medan de större 
städerna hanterar ett större geografiskt område. Christallers 
centralortsteori har haft en stor inverka på den svenska planeringen 
under mitten av 1900-talet. En av grunderna i den svenska utgången i 
centralortsteorin var att varje kommuns centralort skulle serva ett 
omkringliggande geografiskt område med varor och tjänster. Där området 
slutar tar sedan ett nytt område vid, dvs. ofta nästa kommun med en ny 
centralort (Améen, 2018). Den inomkommunala kollektivtrafiken är ofta 
uppbyggd för att ansluta kommunens övriga orter till just centralorten i 
respektive kommun. Centralorten har sedan ofta goda anslutningar till 
länets residensstad, eller den stad som till befolkningen är största orten i 
länet. En ytterligare relevant aspekt är den nivå struktur som han 
identifierade där varje nivå har ett eget centrum, nivåerna fyller olika 
funktioner och invånarna kommer resa till den närmaste platsen som 
fyller det syfte den söker.   
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2.5 Region, plats och identitet 

Begreppet ”identitet” är av stor vikt för att en plats/region ska skapas och 
“reproduceras” d.v.s. hur den beskrivs och återskapas utifrån våra sociala 
interaktioner. Geografer ser ofta region och plats som något synonymt 
men det går att argumentera att regioner har en tydligare koppling till 
governance och territorier medan plats har en mer abstrakt innebörd 
(Paasi, 2002). Massey (2004) menar att en plats skapas när ett rum ges en 
identitet. Det rumsliga är under en konstant förändring och bör därför inte 
ses som bunden till en specifik plats eller skalnivå (Massey, 2004; Paasi, 
2004). Traditionellt sett har plats/region varit något platsbundet men 
detta har på senare tid utmanats, om rum ses som en samling sociala 
relationer (identiteter) som är utspridda, kan plats/region ses som 
sammanlänkade områden med sociala relationer mellan varandra samt 
någon form av styrning/planering (Paasi, 2002). Länen passar in under 
den klassiska synen på region som något fast då landstingets 
administration är direkt kopplade till gränser med en lång historia som 
endas haft små förändringar. Ny regionalism som däremot kan ses utmana 
den fasta synen på termen är exempelvis Öresundsregionen där området 
är beroende på kommuner som ansluter eller lämnar samarbetet. 
 
Regioner/platser ses idag ofta kopplat till ekonomi, identitet och kultur, 
regioner/platser behöver dock inte ha en hegemonisk syn på dessa 
aspekter utan kan innehålla en multitud av åsikter och identitet (Massey, 
2004). Inom de studerade området finns flertalet regioner som är 
konstruerade utifrån olika principer. Den högsta regionala skalnivån 
geografiskt sett är landsdelen Norrland och innefattar samtliga studerade 
län. Norrland som region har ingen administrativ funktion utan är endast 
en benämning på ett geografiskt område. Eriksson (2008) skriver om 
bilden av Norrland som regionalt begrepp och att det finns stora 
skillnader inom det som kallas för Norrland. Analysen bygger bland annat 
på hur ofta de 5 Norrlandslänen beskrivs under begreppet Norrland i 
artiklar skrivna av tidning Dagens Nyheter. I Erikssons (2008) artikel går 
det att urskilja att de sydligaste länet (Gävleborg) är det som minst 
associeras som en del av Norrland medan de övriga nämns oftare i en 
Norrlands kontext (ibid). I den föreslagna regionbildningen är inte 
Gävleborg en del av de så kallade “Stor-Norrland” (Mellgren, 2017a). På 
den lägsta skalnivån finns Masseys (2004) definition av plats, dvs. att en 
plats skapas när rummet ges en identitet, detta resulterar i att storleken 
på det lokala kommer variera beroende på vem som tillfrågas och vart vi 
befinner oss. 
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2.6 Time-Space compression och mentalitet 

När vår mentala kapacitet används för att exempelvis planera en resa eller 
bara gå på en promenad skapas underförstådda rumsliga koncept 
(Massey 2005). Synen på dessa rum är ytters individuellt och resulterar i 
egna hierarkiskt synsätt på världen, vår “plats” i samhället och hur vi ser 
på våra relationer till andra. Inom samhällsplaneringen pratas det ofta om 
“mental regionförstoring”, begreppet tar dock inte någon större hänsyn 
till det våra individuella förmågor. En rumslig analys med fokus på 
individen och hur våra sociala interaktioner påverkar rummet ger oss ett 
bättre verktyg för att förstå hur individen påverkar rummet utifrån sina 
handlingar “agency”. En klassisk syn på hur rummet förändrats över tid är 
konceptet om “Time-Space compression”, att vår förmåga att röra oss 
genom rummet ökar. Den klassiska bilden med en jordglob som krymper 
över tid tack vare teknikens utveckling är en välkänd bild bland geografer 
(Dicken, 2011). Massey (2005) menar dock att rum är mycket mer 
materiellt än tid, där tiden kan ses som ett resultat av mänsklig erfarenhet 
och rummet som föränderligt utifrån materiella aspekter. Då rum, som 
tidigare nämnt, skapas och förändras av sociala relationer är individen 
därför delaktig i dess reproduktion. Genom att exempelvis pendla mellan 
två städer är vi en del av den sociala strukturen i rummet (där rum 
definieras som en obruten länk av sociala interaktioner). Massey menar 
att; “Space and place emerge through active material practices” (Massey, 
2005 s.118).  
 
Genom att utgå från att individer har olika förmåga att röra sig genom rum 
och dess sociala strukturer, går det att utgå ifrån att individer har olika 
förmåga att utöva makt över platser (Massey, 2005). En persons förmåga 
att exempelvis ta bilen till jobbet istället för att resa kollektivt påverkar 
kollektivtrafikens förutsättning att fortsatt fungera under samma 
premisser. Denna individuella maktutövning (att ta bilen) i rummet 
påverkar då vidare de som är beroende av en fungerande kollektivtrafik. 
Detta maktutövande och de sociala kontexter/strukturer som vi är 
delaktiga i att skapa och reproducera kan både vara en drivande och 
motverkande kraft i hur platser/regioner skapas och utgår från individens 
förmåga att utöva makt över rummet (Massey, 2004). Rummet bör därför 
ses ha olika “time-space compressions” utifrån vår förmåga att röra oss 
genom det. Viktiga aspekter som styr vår förmåga att röra oss i genom 
rummet blir då exempelvis vår socio-ekonomiska förutsättningar, kön, 
relationer och etnicitet. Begreppet mental regionförstoring blir då 
missvisande, mentala regioner bör ses som något mycket mer individuellt. 
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3. METOD 

3.1 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till de fem norrlandslänen, Norrbotten, 
Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg. Detta mottiveras 
framförallt utifrån en tidsaspekt men även av att vissa samarbeten redan 
finns länen emellan. Studiens fokus kommer i enlighet med syftet ligga på 
framförallt den regionala nivån och intervjuerna kommer framförallt ske 
med sakkunniga personer på regional nivå. Övriga administrativa nivåer 
kommer således inte beröras i någon större utsträckning. Upphandling 
och finansiering kommer inte att ingå då det ligger utanför syftet för 
denna studie. Flygtrafik samt nationella aktörer inom trafiken kommer 
även uteslutas då dessa inte agerar på en regional nivå i grunden. 
Länstrafikbolag som inte organiseras av något av de fem studerade länen 
kommer också att uteslutas då dessa i grunden agerar utanför det valda 
geografiska området. De demokratiska värdena (dvs. för och nackdelar i 
organisation och geografisk utformning på regioner) i hur organisationer 
och region arbetar, ändras och skapas kommer inte beröras. 

3.2 Underlag och material 

Denna kvalitativa studie bygger på flertalet intervjuer av ansvariga 
planerare på regional och nationell nivå samt de styrdokument 
(Trafikförsörjningsprogram) som respektive regionala 
kollektivtrafikmyndighet är skyldiga att ta fram enligt 
Kollektivtrafiklagen (SFS, 2010:1065). Vidare har rapporter, lagar, 
utredningar och hemsidor använts för att bredda förståelsen för 
framförallt planeringen av kollektivtrafik och utvecklingen av nya 
län/regioner. Det material som använts bygger framförallt på 
sekundärdata från offentliga myndigheter, erkända medier och 
organisationer som delvis har en offentlig styrning eller har ett offentligt 
ägande, Denscombe (2013) menar att dessa källor kan ses som trovärdiga. 
Några av de rapporter som används är framtaget av organisationer som 
lobbar för en viss utveckling, dessa dokument är av naturliga skäl vinklade 
för att lyfta fördelar med en viss typ av utveckling och måste därför 
analyseras med detta i åtanke. Kartorna som skapats för rapporten 
används för att visa/illustrera på hur de studerade regionerna ser ut och 
hur de är organiserade. Kartfilerna är hämtade på Lantmäteriet och 
Trafikverkets hemsidor och har sedan processats i QGIS. 
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Arbetet genomfördes i samarbete med Sveriges kommuner och landsting 
(SKL). SKL har bidragit med sin kunskap om den regionala 
trafikplaneringen, hur den regionala administrationen är uppbyggd samt 
deltagit som respondent. SKL har även haft stort inflytande över valet av 
de övriga respondenterna då den initiala kontakten med de regionala 
respondenterna skett på rekommendation av SKL. Utgångspunkten för 
intervjuerna har framförallt varit cheferna för de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna i respektive län. 

3.3 Intervjuer 

De intervjuer som gjorts var med; cheferna för de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Jämtland-Härjedalen och 
Västernorrland, en kollektivtrafikstrateg på den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten samt en representant från 
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL. Intervjuerna med 
representanterna från Norrbotten, Västernorrland och Jämtland-
Härjedalen skedde över telefon och intervjun med Västerbottens och SKLs 
respondenter skedde på respektives arbetsplats. Studien saknar 
representant från Gävleborgs län då ingen av de kontaktade personerna 
tackade ja till att ställa upp på en intervju. En nackdel med att genomföra 
intervjuer på respondentens arbetsplats är att de kan känna sig 
tveksamma till att kritisera den egna organisationen (Clifford & Valentine, 
2003). Fördelen med att göra intervjun på plats istället för över telefon är 
att det vid ett korrekt utförande går att få till ett mer flexibelt samtal än 
över telefon och den personliga kontakten resulterar ofta i mer relevanta 
svar. Personliga intervjuer löper dock en större risk för partiskhet till 
skillnad från en telefonintervju (ibid). Efter varje intervju skrevs 
samtalets övergripande ton/inriktning ner med exempelvis olika teman 
och nyckelord som återkom. Transkriberingen av de inspelade 
intervjuerna skedde inom 24 timmar från intervjutillfället då detta 
underlättar för framtagandet av teman (ibid). 
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Intervjuerna har genomförts i semistrukturerad form vilket är en flexibel 
form som öppnar för följdfrågor utanför de frågor (Bilaga 1) som 
formulerats i förväg (Clifford & Valentine, 2003). En semistrukturerad 
intervju lämpar sig väl för att undersöka mer komplexa problem inom 
områden som geografi, politik och identitet (ibid). Utifrån den förkunskap 
om de olika regionerna som skapats genom att studera 
trafikförsörjningsprogrammen förbereddes även mindre följdfrågor till 
respektive intervju. Dessa frågor hade tydliga kopplingar till 
respondentens region och byggde på aspekter som var unika eller 
intressanta för just denna, exempelvis de varumärken som används i 
kollektivtrafiken och de läns- och nations-gränser som är centrala för 
respektive region. Frågorna har skickats ut till respondenterna för att ge 
dem möjlighet att förbereda sig, vilket kan antas leda till mindre 
spekulativa svar under intervjutillfället. Frågorna ställdes inte ordagrant 
som de är formulerade utan anpassades för att passa i kontexten med de 
pågående samtalet. 
 
Frågorna (Bilaga 1) som skapades för respondenterna är kopplade till 
framförallt fråga 2 i syftet. Den kulturgeografiska analysen ligger utanför 
respondenternas kunskapsområde och är därmed inte en del av 
intervjustrukturen. Den sista frågan till respondenterna berör goda 
exempel och samarbeten som sker regionalt och lokalt vilket ligger 
utanför syftet för denna rapport och ställs endast för en eventuell extern 
leverans till SKL som är samarbetspart för denna rapport.  
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3.3.1 Tematisk analys 

Intervjuerna har analyseras tematiskt för att identifiera gemensamma 
teman utifrån den problembeskrivning som respondenterna ger. Dessa 
gemensamma problem som planerare ser för den interregionala trafiken 
skapar en viktig grund för att koppla samman den rumsliga teorin med 
det empiriska. Varje intervju har analyserats och resulterat i tre viktiga 
teman med kopplingar till syftet. Dessa tre teman presenteras och 
förklaras sedan mer djupgående baserat på den genomförda intervjun.  
 
Vid sökandet av olika teman i intervjuerna har metoderna i Bryman 
(2011) lagt grunden. Fokus låg framförallt på att hitta repetitioner, 
språkliga kopplingar samt likheter och skillnader. Att först identifiera 
teman, ord och beskrivningar som upprepar sig var det första steget som 
togs för att hitta olika aspekter som respondenten återkom till och 
därigenom kan vara av vikt. Genom att rikta fokus på språkliga kopplingar 
kan kausala kopplingar identifieras, begrepps som “på grund av” och “kan 
förklara” är därför av vikt. Slutligen gjordes en analys av intervjuerna där 
likheter och skillnader i de “teman” som identifierats sammanställts 
(Bryman, 2011). 

3.3.2 Etik 

Då samtliga respondenter är offentliga personer i sin verksamhet och 
finns listade som kontakter på respektive organisations hemsida har 
respondenternas anonymitet inte prioriterats. Respondenterna kommer 
presenteras utifrån sin yrkesroll samt könsneutrala begrepp för att 
likställa respondenterna i större mån. En viktig aspekt vid analysen av 
intervjuerna är att respondenten inte presenteras så att hen kan få 
professionella eller ekonomiska repressalier utifrån de som framkommit 
i intervjun (Denscombe, 2013). Detta bedöms dock vara av liten risk mot 
bakgrund av de frågeställningar som förberetts. För att inte 
missrepresentera respondenterna har sammanställningen från varje 
intervju skickas ut för granskning, där respondenten även hade möjlighet 
att tillägga något ytterligare som kan vara av vikt. Respondenterna gav 
samtycke för att spela in intervjuerna, vilket finns dokumenterat i 
mejlkonversationen med respektive respondent. Genom att följa dessa 
riktlinjer minimeras risken för felaktigheter och missrepresentation av 
respondenterna (Denscombe, 2013). 
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3.4 Dokumentanalys  

De styrdokument som framförallt ligger till grund för rapporten är 
Trafikförsörjningsprogrammen som den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten i respektive län är skyldiga att ta fram (SFS 
Kollektivtrafiklagen, 2010:1065). Dessa dokument har ofta en mer 
framåtblickande “visions-” -karaktär och problematiserar således inte 
runt kollektivtrafikens brister utan beskriver mer en målbild av hur 
trafiken ska utvecklas på regional nivå. Dokumenten ger dock en bra bild 
över hur regionen satsar på kollektivtrafiken, hur den är uppbyggd samt i 
vilken mån som det planeras för interregionalt resande. Genom att söka 
efter nyckelord som “mål”, “vision”, “interregionalt”, “region” och 
“samarbete” skapades ganska snabbt en bild över hur respektive region 
arbetar med frågor kopplade till utvecklingen av kollektivtrafiken. 
Samtliga dokument har sedan läst igenom extra noggrant mot bakgrund 
av den sökning som genomförts samt rubriker som indikerat relevans för 
syftet. Denna avgränsning i läsandet ha varit nödvändigt då dokumenten 
har en stor bredd. Hållbarhet och miljöfrågor är exempel på information 
som inte studerats. En djupare analys av region Gävleborgs 
Trafikförsörjningsprogram gjordes då ingen respondent finns med från 
detta län. 
 
Information om vilka aktörer som finns på marknaden och hur dessa 
organiseras baseras på information från respektive aktörs hemsida. 
Relevanta lagtexter kan även komma att användas vid analys av varför en 
organisation eller ett företag är organiserat som det är. Denna studie 
kommer inte ta hänsyn till att nya dokument kan utkomma under studiens 
gång, utan baseras helt på de dokument respektive 
kollektivtrafikmyndighet publicerat offentligt vid studiens start. I 
samband med intervjuer framkom det att två av regionerna arbetar med 
framtagande av nya trafikförsörjningsprogram. 
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3.5 Metoddiskussion 

Genom att lägga fokus på den regionala kollektivtrafikmyndigheten i 
samtliga län har en god förståelse för myndighetens organisation skapats 
och sammanställningarna från de olika länen kan ställas mot varandra. 
Samma fördel gäller för intervjuerna då samtliga personer på regional 
nivå arbetar inom myndigheten. Att inte lyfta in andra dokument som 
länstransportplanen och de regionala utvecklingsstrategierna (RUS) kan 
ses som en brist. Trafikförsörjningsprogrammen bygger till stor del på vad 
som står angivet i RUS vilket gör att en mer djupgående analys av RUS 
förmodligen inte skulle bidra med mycket nytt, utan mer hade fungerat 
som ett komplement för att förstå regionens utvecklingsmål.  
 
Länstransportplanen är ett viktigt dokument när de kommer till länets 
egen prioritering vid utveckling av infrastrukturen. En djupare studie av 
dessa dokument och hur satsningar ser ut på sträckor som är av mer eller 
mindre vikt för interregionalt resande hade varit givande. Den budget som 
respektive län har beslutas av regering och kan ses som förhållandevis 
liten i relation till den nationella budgeten (Trafikverket, 2016). Pengarna 
är även avgränsade för projekt som inte är av nationell vikt vilket gör att 
de stora satsningar som generellt krävs för att överbrygga större 
interregionala barriärer inte ryms inom budgeten för planen. 
 
Det finns 21 stycken län i Sverige varav 5 stycken finns representerade i 
denna studie. Samtliga studerade län är relativt stora till ytan samt är glest 
är befolkade. Generaliserbarheten för regional kollektivtrafik bör vara 
relativt hög för liknande län i Sverige men kan avvika i större grad mot de 
tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fler län hade 
kunnat studeras om mindre djupgående analyser exempelvis 
innehållsanalys hade valts vilket skulle kunna ge en större 
generaliserbarhet. Nackdelen skulle då bli en minskad förståelse för de 
studerade regionerna och därigenom mindre insyn i det regionala 
planerandet i relation till länsgränsen vilket är av yttersta vikt för syftet. 
Kontakt söktes med fler nationella organ men då ingen återkopplade på 
mejl utgick dessa och SKL fick ensamma stå som deltagare på 
nationell/interregional nivå. Avsaknaden av fler nationella och 
samverkande organisationer kans ses som en brist i rapporten. 
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4. RESULTAT 

4.1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 

De fem nordligaste landstingen i Sverige består av (i nordsydlig ordning), 
Region Norrbotten, Västerbottens Län, Region Jämtland Härjedalen, 
Region Västernorrland och Region Gävleborg (SFS Lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län, 2010:630). Landsting och kommuner är de 
som har ansvaret för kollektivtrafiken enligt lagen om kollektivtrafik (SFS 
Kollektivtrafiklagen, 2010:1065). Varje län måste ha en regional 
kollektivtrafikmyndighet. Dessa kan organiseras på fyra olika vis, 
Kommunalförbund, Regionförbund, Region eller Landsting (Rhudin, 
2018). Organiseringen av myndigheten ska ske inom varje läns landsting 
eller region eller som en fristående organisation genom bildandet av ett 
kommun- eller regionförbund. 
(SFS Kollektivtrafiklagen, 
2010:1065). Oavsett hur ett län 
organiserar sin myndighet har 
den det yttersta ansvaret för 
kollektivtrafiken. 
 
Figur 2 visar hur 
kollektivtrafikmyndigheterna är 
organiserade i de fem studerade 
länen (Landstingets organisation 
kan skilja sig mot kartan). Tre av 
fyra möjliga organisationsformer 
finns i representerade i de fem 
nordligaste regionerna, endast 
den rena 
landstingsorganiseringen saknas. 
Organiseringen av respektive läns 
myndighet förklaras närmare 
under kapitlet “Regional 
organisering”. Den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten 
ansvarar sedan för hur 
upphandling av kollektivtrafiken 
sker i regionen. Trafiken i de olika 
regionerna går under olika varumärken och drivs antingen som ett helägt 
aktiebolag eller av en kollektivtrafikmyndighet.  
 

Figur 2 – Den regionala kollektivtrafikmyndighetens 
organisationsform i de fem Norrlandslänen. 
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Figur 3 visar de olika bolagen som sköter trafiken både regionalt och 
interregionalt (nationella aktörer är ej med på kartan). Kollektivtrafiken 
har genom kollektivtrafiklagens utformning en stark koppling till de 
politiskt administrativa gränserna i landet. Beroende på trafikens 
funktion drivs den antingen på kommunal, regional eller interregional 
nivå. Varje landsting har ett bolag eller en förvaltning som ansvarar för 
beställningen och upphandlingen av kollektivtrafiken. Landstinget eller 
en kommun kan även sköta trafiken i egen regi. Myndigheten kan även ha 
ett delägande i kollektivtrafikbolag tillsammans med andra regioner. 
Samtliga bolag ligger under respektive landstings 
kollektivtrafikmyndighets ansvar.  

  

Figur 3 – Kollektivtrafiksbolagen i de respektive länen. 
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4.2 Regional planering och administration 

Den regionala trafikmyndigheten ska enligt lag ta fram ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram (SFS Kollektivtrafiklagen, 2010:1065). Ett 
sådant program ska innehålla bland annat en redogörelse av behovet för 
regional kollektivtrafik, mål för kollektivtrafikförsörjningen och 
anpassning av kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning. 
Dokumentet måste enligt lagen gå ut på samråd till de angränsande länens 
motsvarande myndighet, samråd ska även ske med bland annat berörda 
myndigheter, organisationer och företag. Dokumentet ska uppdateras vid 
behov (SFS Kollektivtrafiklagen, 2010:1065). 
 
Trafikförsörjningsprogrammet tillsammans med flertalet övriga 
regionala styrdokument sätter den politiska inriktningen för utvecklingen 
av bland annat kollektivtrafiken. Programmet fungerar även som 
utgångspunkt vid beslut om allmän trafikplikt (trafik som samhället 
garanterar medborgare utifrån upphandling, avtal eller genom drift i egen 
regi). Övriga dokument av vikt vid framtagande av 
trafikförsörjningsprogram är de regionala utvecklingsplanerna (RUS) och 
kommunernas översiktsplaner (Region Jämtland Härjedalen, 2015). 
 
I de fyra nordligaste länen finns länsövergripande samarbeten som 
omfattar bland annat Norrtåg, interregional busstrafik, IT-system, 
biljettmaskiner, och upphandling. Genom ett samarbete hoppas länen 
bland annat kunna hålla kostnaden nere, uppnå en högre kompetensnivå 
och erhålla ökad samsyn i trafikfrågor. Varje region har fortfarande en 
egen regional kollektivtrafik och ett eget länstrafikbolag, Norrtåg ägs av 
de fyra länen gemensamt genom sina respektive regionala 
kollektivtrafikmyndigheter. Staten är en viktig aktör och medfinansiär av 
detta projekt. (Region Jämtland Härjedalen, 2015). Samarbetet kallas 
“Norrlandssamarbetet” och kommer fortsättningsvis gå under det namnet 
i rapporten. 
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4.2.1 Norrbotten 

I Norrbotten är den regionala kollektivtrafikmyndigheten organiserad 
som ett kommunalförbund, länets 14 kommuner samt landstinget styr 
myndigheten (Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten, 2012). 
Myndigheten äger i sin tur bolaget Länstrafiken Norrbotten AB samt har 
ett delägande i Norrtåg och AB Transitio. Trafikförsörjningsprogrammet 
antogs år 2012. Norrbottens vision för kollektivtrafiken lyder:  
 

”Kollektivtrafiken är en självklar del av vardagsresandet i ett hållbart 
samhälle” (Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten, 2012 s.5). 

 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har satt som mål i 
trafikförsörjningsprogrammet att det regionala resande ska öka med 10-
15 % till 2017 samt att ha en hög kundnöjdhet. Dokumentet anger även 
riktlinjer för bland annat höjd tillgänglighet, ökad attraktivitet och bättre 
miljö. Vidare anses en utökad arbetsmarknadsregion som ytterst viktig 
för regionen. Denna ska uppnås genom bland annat ett ökat fokus på 
samarbeten över sektorsgränser, de vill säga samverkan över nations och 
länsgränser. För att göra resandet effektivare efterfrågas nationella och 
europeiska standarder för exempelvis fordon och biljettsystem. 
Regionförstoring nämns även som en positiv utveckling för nyttjandet av 
bland annat kultur och fritidsutbud. Då länet är det enda som har direkta 
gränser till både Norge och Finland blir trafiken och anslutningarna över 
nationsgränserna av yttersta vikt (Regionala Kollektivtrafikmyndigheten 
Norrbotten, 2012).  
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I intervjun med chefen för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i 
Norrbotten lyftes följande tre områden som viktiga: 1. Regionalt 
samarbete och internationell utveckling. 2. Länsgränser och ny storregion 
3. Norrtåg och marknadsföring.  
 
Respondenten lyfter samarbetet mellan de fyra nordligaste länen 
(Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland) som mycket väl 
fungerande. Samtal mellan länens respektive kollektivtrafikmyndigheters 
chefer sker kontinuerligt och varje år ordnas två stycken träffar där 
kollektivtrafiken diskuteras. Genom Norrlandsamarbetet kan samma 
biljettsystem användas i alla fyra länen vilket anses vara viktigt för det 
interregionala resandet. Samarbetet med Finland är lite annorlunda, 
deras organisation är inte uppbyggd på samma vis som i Sverige. Det 
arbetas dock hårt med att skapa ett pendlingsstråk mellan Luleå och 
Uleåborg i Finland vilket respondenten ser som mycket positivt. Det finns 
en busslinje mellan Kiruna och Narvik men utöver det finns ingen större 
samverkan med Nordlands fylke (Norge) i dagsläget. 
 
Vidare ser respondenten att de kanske fortfarande finns kvar någon form 
av länsvist tänkande när de kommer till att resande sker mer inom det 
egna länet. Det finns goda möjligheter att jobba över länsgränser idag men 
det är också en politisk sak att driva på de interregionala satsningarna. 
Det fanns planer på att gå mot en storregion i Norrland, en fördel skulle 
vara att arbetsmarknadsområdet förstoras menar hen. Respondenten 
påpekar att myndighetens arbete inte ska se till administrativa gränser till 
såvida att invånarna ska kunna jobba/resa överallt, kollektivtrafiken 
anses vara en viktig pusselbit för den framtida kompetensförsörjningen i 
länet. 
 
Tidigare har det inte funnits så mycket pendling i Norrbotten. Fokus ligger 
idag mycket på tågtrafiken dels för att den kortar restiden och dels ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Myndigheten har ett delägande i Norrtåg, som tar 
gemensamt ansvar för budgeten och administration och utveckling 
tillsammans med de fyra nordligaste länen, det är mer än bara samverkan 
menar respondenten. Vidare kommer det läggas ett större fokus på att 
marknadsföra de satsningar som görs på tågtrafiken. 
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4.2.2 Västerbotten 

I Västerbotten är de regionala kollektivtrafikmyndigheten organiserad 
under ett regionförbundet “Region Västerbotten”. Region Västerbotten 
styrs av samtliga 15 kommuner i länet och Västerbottens läns landsting 
(Boström, 2016). Bolaget Länstrafiken i Västerbotten AB ägs av Region 
Västerbotten och går under varumärket “Ta Bussen”. Länstrafiken utför 
den regionala och interregionala busstrafiken, medan planeringen och 
finansieringen sköts av kommunerna samt landstinget som beställer den 
trafik de vill ha hos kollektivtrafikmyndigheten. (Region Västerbotten, 
2017). Länstrafiken har även ett delägande i Norrtåg (Norrtåg AB 2018) 
och Bussgods i Västerbotten (Region Västerbotten, 2017). Landstingets 
övergripande mål för kollektivtrafiken lyder:  
 

“Landstingsfinansierad kollektivtrafik stärker landstinget egen 
verksamhet och möjliggör ett hållbart regionalt och interregionalt resande 

som stärker länets tillväxt och utveckling” (Region Västerbotten, 2018 
s.120 ) 

 
Västerbotten har som mål att öka det kollektiva resandet med ca 6 
procentenheter, från 11,9 % 2010 till 18 % 2020. Resandet som 
prioriteras är framförallt de regionala stomlinjerna men även de mellan 
regionala anslutningarna. Region Västerbotten anser att 
Norrlandsamarbetet är av stor vikt för att resandet över länsgränserna 
ska fungera effektivt. Vidare lyfts Norrbotniabanan som en viktig 
utveckling för det långväga resandet mellan framförallt Umeå och 
Skellefteå men även vidare mot Piteå och Luleå. Det finns även en 
trafikpolitisk prioritering att ha en samordning med de angränsande 
länen. För att öka det interregionala resandet har regionen införskaffat ny 
länskort som fungerar mellan de fyra nordligaste länen 
(Norrlandssamarbetet). För resor mot Norge nämns den eventuella 
utvecklingen av en ny flygplats i Mo som av vikt för utveckling av 
länsöverskridande trafik (Region Västerbotten, 2018). 
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I intervjun med kollektivtrafikstrategen på den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län (Region Västerbotten) 
lyftes följande tre områden som viktiga: 1. Samarbete och gränser. 2. 
Regionbildning, varumärken och mobility as a service (MaaS) 3. 
Långsiktiga och väl utredda satsningar. 
 
I Västerbotten har kommunerna och landstinget en viktig roll i 
planeringen av kollektivtrafiken då det är de som har det ekonomiska 
ansvaret. Kommunen bekostar den inomkommunala busstrafiken och 
landstinget den mellankommunala buss- och tågtrafiken. Respondenten 
menar att det finns en problematik med gränsdragningar för 
administrationen och planering av kollektivtrafiken. Hen påpekar att 
problematiken med gränser kommer finnas kvar oavsett vilken geografisk 
skalnivå som administrationen ligger på. Hur gränser mellan regioner 
dras har en betydelse men hen anser vidare att det viktigaste är hur 
samarbetet över gränser sker. Norrlandsamarbetet fungerar mycket bra 
och är nu en självklarhet. Det finns inget samarbete med grannländerna 
kring lokal och regional kollektivtrafik då det inte finns någon sådan trafik 
i kollektivtrafikmyndighetens regi att samverka runt. Ett kunskapsutbyte 
med länderna om regional och lokal kollektivtrafik hade dock varit 
intressant att driva. Ett problem för att bedriva trafik mot Norge är det 
långa avståndet mellan Umeå och Mo i Rana samt olika ambitionsnivå 
mellan norska och svenska parter att medfinansiera busstrafik över 
norska gränsen. 
 
Respondenten lyfter vidare sambanden mellan varumärken och hur de 
kan fylla olika funktioner på olika skalnivåer. Det finns nu fyra stycken 
länstrafikbolag, ett i varje län för den tilltänkta norrlandsregionen. Om det 
i framtiden skulle bli en regionsbildning kommer det förmodligen bli ett 
bolag, exempelvis “Norrtrafik”. Att ha ett varumärke för kunderna i Norr 
(ej Gävleborgs län) är fördelaktigt, då det förenklar kollektivtrafiken för 
resenärerna. Om trafiken skulle ha ett varumärke som sträcker sig över 
större geografiskt område, exempelvis hela Sverige, skulle kunden kanske 
förlora den regionala kopplingen/relationen till kollektivtrafiken. Hen 
tror dock att färre varumärken överlag hade varit bra, idag kan det vara 
svårt för kunden att hålla koll på var hen kan boka sin resa. Det är även 
viktigt att kunden känner tillhörighet till företaget. Det är inte bara 
varumärket som är av vikt, om alla varumärken skulle kunna erbjuda ett 
“hela resan”-koncept spelar det mindre roll vilket varumärke de vänder 
sig till. Ett intressant koncept som är på ingång är MssS. Konceptet bygger 
på att du erbjuds alla olika resformer (bil, kollektivtrafik, taxi, cykel mm) 
i en och samma tjänst. De olika varumärkenas synlighet kan minska 
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minskar med MAAS då all bokning och information tillhandahålls av en 
extern part, konceptet påminner lite om tjänster som till exempel 
hotels.com och skyscaner. 
 
Respondenten ser potential för en busslinje mot Norge, men för att den 
ska lyckas krävs det en utredning i vilken målgrupp trafiken riktar sig mot, 
hur resandeunderlaget kan byggas upp samt att information går ut. Det 
räcker inte att bara tillsätta pengar och börja köra en buss. Det gjordes ett 
försök att återstarta en busslinje mellan Sverige och Mo i Rana då 
landstinget sköt till pengar under en period, busstrafiken lades dock ner 
efter pengarna tog slut. Respondenten tänker sig att de kan från Norges 
sida kan vara svårt att motivera satsningar på en linje mot Sverige. För de 
boende i Mo i Rana är det positivt med en busslinje som möjliggör för 
handeln och turism men rent ekonomiskt är det kanske en förlust då 
handeln (pengarna) hamnar på den svenska sidan gränsen. Utan att veta 
varför och för vem kollektivtrafiken planeras kan det bli svårt att 
långsiktigt upprätthålla/finansiera en lågt trafikerad busslinje. 

4.2.3 Jämtland-Härjedalen 

Region Jämtland-Härjedalen har ansvaret för den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten. Kollektivtrafiken går under varumärket 
Länstrafiken (Länstrafiken Jämtlands Län AB). Myndigheten har även ett 
delägande i bland annat Bussgods och Norrtåg. (Region Jämtland-
Härjedalen, 2015). Kollektivtrafiken lyfts som en viktig aspekt för att nå 
regionens mål: 
 

“Jämtlands län är en region att längta till och växa i” (Region Jämtland-
Härjedalen, 2015 s.7) 

 
För interregionalt resande prioriteras den länsöverskridande tågtrafiken 
(Norrtåg) som drivs gemensamt med de fyra nordligaste länen. Den 
interregionala busstrafiken beskrivs vara ett komplement till tåg och 
flygtrafiken till framförallt de orter som idag saknar tåg eller flygtrafik. 
Vidare prioriteras de stomlinjer som ansluter till övriga kommuners 
kommuncentra och residensstaden Östersund. Regionen har även mål 
kopplat till ökad kundnöjdhet, högre självfinansieringsgrad, lägre 
restidskvot och ökat antal resor. Norrlandssamarbetet lyfts även som en 
viktig del i kollektivtrafikens utveckling. (Region Jämtland-Härjedalen, 
2015) 
  



28 
 

I intervjun med chefen för den Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i 
Jämtland-Härjedalen lyftes följande tre områden som viktiga: 1. 
Relationen mellan regioner och statens ansvar. 2. Resans funktion. 3. 
Restider, avstånd och infrastrukturen. 
 
Respondenten lyfter samarbetet mellan Norrlandslänen som väl 
fungerande, Norrtåg anses framförallt av vikt för den interregionala 
trafiken. Hen anser att planeringen bör ligga på den regionala nivån då 
den lokala nivån i Sverige ofta är för liten sett till geografisk storlek och 
antal invånare. En eventuell regionförstoring skulle kunna förbättra den 
interregionala trafiken, framförallt kanske för de mindre samhällena. 
Samarbetet med Norge fungerar även väl och det finns förhoppningar om 
ett ökat samarbete. Trafiken mot Norge startade som ett “interreg” 
projekt vilket är ett projekt som till delar finansieras av EU. Staten är även 
medfinansiär av flertalet bussturer för Inlandstrafiken och Norrtåg. I och 
med att SJ utökat sin trafik i norr har staten minskat sina ekonomiska 
bidrag till den regionala tågtrafiken vilket respondenten ser som 
problematiskt.  
 
Hen anser att det är viktigt att kunna nå vissa andra tätorter utanför länet 
då dessa idag fyller funktioner som inte finns i den egna regionen, 
exempelvis Umeå med ett stort universitet och universitetssjukhus. 
Trondheim blir även viktigare att kunna nå smidigt, och det finns 
förhoppningar om att kunna utöka tågtrafiken mot Norge med ytterligare 
turer för att smidigare kunna nå anslutningar till bland annat flygplatsen. 
Staten har även som mål att alla i Sverige ska kunna nå Stockholm inom 
en viss tid.  
 
Respondenten ser även att för att kunna öka kollektivtrafikens andel av 
resorna krävs det att restiden med tåg och buss ses som attraktiv och 
konkurrenskraftig gentemot den med bil. För de långväga interregionala 
resorna är det tågtrafiken som behöver utvecklas. Infrastrukturens 
standard har varit en del av problematiken för att utveckla resandet med 
tåg. Exempelvis sänkt hastighet för tågen pga. dåligt banunderhåll och att 
delar av banan mellan Sundsvall och Trondheim periodvis varit avstängd 
nära den Norska gränsen. Trafikverket gör även en översyn av vägnätet 
där bland annat hastighetssänkningar görs vilket även påverkar restider. 
Då avstånden till större orter är ganska långa och resenärsunderlaget är 
lågt kan det vara svårt att få ekonomin att gå ihop, framförallt när det 
gäller tågtrafiken. 
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4.2.4 Västernorrland 

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland är 
organiserad som ett kommunalförbund. All kollektivtrafik är upphandlad 
av den regionala kollektivtrafiknämnden och går under varumärket “Din 
tur”. Myndigheten har även ett delägande i bland annat Bussgods och 
Norrtåg. 
 
I trafikförsörjningsprogrammet nämns kollektivtrafiken som viktig för att 
öka den regionala och fysiska tillgängligheten. Detta ska göras genom att 
bland annat öka turtätheten och förbättra informationen. Myndigheten 
lyfter vikten av att samarbeta med angränsande län för att främja studie 
och arbetspendling. Programmet lyfter vikten av att samla all trafik under 
ett varumärke (Din Tur), det gör det enklare för kunderna att veta vem 
som är ansvarig för deras resa. Vidare lyft Norrtåg som en viktig del i 
utvecklandet av det kollektiva resande ur flertalet aspekter. 
Myndighetens målbild lyder:  
 

“Fram till 2020 ska vi fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel i 
förhållande till det totala motoriserade resandet.” 

(Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 2015 s.15) 
 
I intervjun med chefen för den Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrland lyftes följande tre områden som viktiga: 1. Skillnader i det 
interregionala samarbetet. 2. Samsyn mellan politiker och 
tjänstepersoner.  3. Varumärket Din Tur.  
 
Respondenten lyfter det goda samarbetet mellan de fyra nordligaste länen 
som mycket gott. Aspekter som de gemensamma biljettsystemet och de 
samägda bolaget Norrtåg har varit mycket viktiga för utvecklandet av 
kollektivtrafiken. Här menar hen att de lyckats mycket väl med att 
förbättra det interregionala resorna. Pendlingen mellan Örnsköldsvik och 
Umeå, vilken korsar en länsgräns, har ökat markant sedan införandet av 
regionaltågen. Samarbetet söderut har skett i mindre utsträckning, det 
finns dock ambitioner om utökad samverkan. Ett steg i denna riktning 
togs nyligen då X-Trafiks biljetter nu gäller i stadstrafiken i Sundsvall.  Hen 
avlutar med att konstatera att det är en mycket “hårdare” länsgräns 
söderut (Gävleborg) gentemot de fyra övriga norrlandslänen där 
gränserna kan ses som “mjukare”, detta framförallt tack vare Norrtåg. 
 
Vidare ser respondenten att de finns en problematik i de styrande 
dokumentens tyngd och validitet i samband med eventuella maktskiften i 
den styrande politiska organisationerna. Region Västernorrland har 
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nyligen fått en ny styrande majoritet som inte var den som beslutande om 
det nu gällande trafikförsörjningsprogrammet. Detta kopplat till att det är 
val 2018 gör att regionen igen kan få en ny styrande majoritet. Samsynen 
mellan politiker och tjänstepersoner minskar i samband med ett skiftande 
politiskt styre. 
 
En tredje viktig aspekt som respondenten lyfter är vikten av ett 
varumärke som är detsamma för hela länet. Detta förenklar byten och 
resor inom regionen och framförallt mellan regional trafik och 
stadstrafiken där en resenär från Sundsvall känner igen systemen och 
varumärket även i Härnösands stadstrafik. 

4.2.5 Gävleborg 

Kollektivtrafikmyndigheten i Gävleborg är organiserad under Region 
Gävleborg. Kollektivtrafiken går under varumärket X-Trafik som styrs av 
regionen. Regionen har även ett delägande i bolaget Tåg i Bergslagen (X-
trafik, 2016a). Region Gävleborgs vision för kollektivtrafiken lyder: 
 

“En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar 
utveckling i Gävleborg” (X-trafik, 2016a s.1). 

 
Trafikförsörjningsprogrammet lyfter fram den länsöverskridande 
trafiken som viktig, framförallt med fokus på arbetsmarknaden i 
Mälardalen. De politiska målen för kollektivtrafik i regionen beskrivs 
utifrån fem effektmål där bland annat, ökat resande, studie och 
arbetsmarknad i starka stråk och ett tillgängligt samhälle är viktiga för 
den hållbara utvecklingen. (X-trafik, 2016a). Den eventuella 
Regionförstoringen lyfts utifrån olika scenarion där två utgår ifrån att det 
blir en regionbildning kallad Region Svealand samt ett alternativ där 
regionbildningen uteblir. Regionen har utvecklade biljettsamarbeten med 
Uppsala län och Dalarnas län. Regionen har även ett delägande i “Tåg i 
Bergslagen” vilket liknar modellen som Norrtåg drivs under. Mot 
Västernorrland är det X-Trafik som utför trafiken och det finns 
samarbeten för att åka på stadsbussarna i Sundsvall med X-Trafiks 
biljetter. Dock påpekas behovet av att utöka biljettsamverkan och en 
överenskommelse om medfinansiering för den gränsöverskridande 
trafiken (X-trafik, 2016b). Genom ett tillägg på länskortet kan resenärerna 
åka med SJs tåg bland annat inom regionen samt till Sundsvall vissa tider 
på dygnet. 
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4.3 Sveriges kommuner och landsting 

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation där alla kommuner och 
landsting är medlemmar. Organisationens uppgift är att hjälpa 
kommuner, landsting och regioners arbete och utveckling (SKL, 2018). 
Organisationen är rikstäckande vilket gör de till en viktig partner för 
regionerna på den nationella nivån. 
 
Vid samtal med SKLs expert inom kollektivtrafikfrågor lyftes följande 
aspekter kopplat till kollektivtrafiken: 1. Ökat politiskt intresse. 2. 
Intressebevakning och informationsspridande. 
 
Enlig respondenten har kollektivtrafiken under de senaste åren blivit en 
viktigare fråga för politiker och den har hamnat högre upp på agendan för 
att utveckla städerna och regioner på ett hållbart vis. Flera regioner har, 
eller är på väg att avveckla sina länstrafikbolag. Orsakerna till att ha all 
verksamhet i en förvaltning kan vara flera, men en tolkning kan vara att 
frågorna på så sätt är lättare att hantera politiskt. Detta ser dock lite olika 
ut i regionerna, en del väljer fortfarande att ha kvar bolagsformen. SKLs 
kan vid detta vägval informera om hur de olika modellerna fungerar samt 
att sprida kunskap och erfarenhet mellan regioner. 
 
En viktig roll för SKL är att bevaka utvecklingen på området, ligga steget 
före och försöka driva på utvecklingen. SKL jobbar även med att hjälpa 
sina medlemmar samverka och utbyta information mellan varandra. SKL 
driver även frågor mot staten som gagnar deras medlemmar. 
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4.4 Sammanställning. 

I intervjuerna med planerarna för de fyra nordligaste länen framkommer 
det att de har goda samarbeten och en väl fungerande interregional 
kollektivtrafik. Det sydligaste, Gävleborgs län, har viss samverkan med 
Västernorrland och Jämtland-Härjedalen men inte i samma utsträckning 
som inom norrlandssamarbetet. Gävleborg har ett tydligt fokus på att 
förbättra kommunikationerna söderut genom bland annat ett delägande i 
företaget Tåg i Bergslagen.  
 
De genomförda intervjuerna visar tydligt på att samverkan är en av de 
viktigaste aspekterna för att uppnå en fungerande kollektivtrafik över 
länsgränserna. Tabell 1 visar en sammanställning av de teman som 
framkom vid intervjuerna. 
 
Table 1 - Sammanställning av intervjuteman 

Område: Tema 1: Tema 2: Tema 3: 
Norrbotten Regionalt 

samarbete och 
internationell 

utveckling. 

Länsgränser och ny 
storregion. 

Norrtåg och 
marknadsföring. 

Västerbotten Samarbete och 
gränser. 

Regionbildning, 
varumärken och 

mobility as a service 
(MaaS). 

Långsiktiga och 
väl utredda 
satsningar. 

Jämtland-
Härjedalen 

Relationen 
mellan regioner 

och statens 
ansvar. 

Resans funktion. Restider, 
avstånd och 

infrastrukturen. 

Västernorrland Skillnader i det 
interregionala 

samarbetet. 

Samsyn mellan 
politiker och 

tjänstepersoner. 

Varumärket Din 
Tur. 

SKL Ökat politiskt 
intresse. 

Intressebevakning och 
informationsspridande. 
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4.4.1 Gemensamma teman 

Vid intervjuerna och i en den genomförda analysen återkom 
respondenterna till några gemensamma aspekter, bland annat 
samarbete/samverkan, politisk vilja, varumärken och bildandet av nya 
regioner/län. 
 
Samverkan likt det som sker inom ramen för Norrlandssamarbetet är det 
som är av yttersta vikt för att möjliggöra ett utökat länsöverskridande 
resande. För att samverkan ska fungera krävs att vissa pusselbitar faller 
på plats vilket kommer diskuteras djupare i diskussionsdelen av 
rapporten. 
 
En viktig aspekt för en fungerande samverkan är att det finns en politisk 
vilja. Denna vilja ska finnas fastslagen i styrdokument som exempelvis 
trafikförsörjningsprogram och RUS. Utan detta är det svårare för de 
ansvariga planerarna att lyckas utveckla en bra samverkan mellan olika 
regioner. Det är även viktigt att politikerna står bakom de fastslagna 
dokumenten. Respondenten för Västernorrland påpekar att om det blir ett 
maktskifte i en region eller kommun efter ett val kan problem uppstå då 
de nya beslutsfattarna inte vill ställa sig bakom de strategiska 
dokumenten som man själva inte fattat beslut om. Detta resulterar i att 
styrdokuments tyngd minskar. 
 
Länstrafiken i de olika länen går under olika varumärken och har tidigare 
haft egna pris och betalsystem. Detta har skapat en tydlig koppling mellan 
länstrafiken, dess varumärken och länsgränserna. Detta har varit ett 
problem för den länsöverskridande trafiken menar respondenterna. 
Respondenterna ser dock olika lösningar på detta, såsom ett minskat antal 
varumärken, bildande av nya regioner, MaaS eller tekniska lösningar med 
ett större fokus på ett “hela resan-” -koncept. 
 
Samtliga respondenter och flertalet styrdokument behandlar den 
regionförstoring som föreslogs av indelningskommitén (2016). 
Respondenterna för de nordliga länen ställer sig i grunden positiva till en 
sammanslagning. I trafikförsörjningsprogrammet för Gävleborg 
behandlas olika tidsscenarion för bildandet av Region Svealand. Viktigt att 
pointera här är att den sammanslagning av län som föreslogs 2016 av 
indelningskommitén inte kommer genomföras då föreslaget inte gick 
igenom riksdagen (Mellgren, 2017a).  
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5. DISKUSSION 
Utifrån den empiri som studerats går det att konstatera att 
länsindelningen verkar ha en inverkan på planeringen av kollektivtrafik. 
Dock skiljer det sig i vilken grad länsgränsen påverkar planerandet. För 
att förstå länsgränsernas inverkan på planerandet av kollektivtrafiken 
måste vi försöka förstå regioners inverkan på allt från den ekonomiska 
utvecklingen till den politiska agendan, samt regionens betydelse som 
identitetsbärare för invånarna. Den politiska viljan är tydlig, 
regionalisering av länen är vägen framåt enligt både statliga utredningar 
(Indelningskommittén, 2016) och rapporter från SKL (2016a, 2016b). 
Första steget togs genom att påbörja överlämnandet av tidigare statliga 
funktioner till landstingen och i framtiden kommer det sannolikt ske 
fortsatta försök att skapa nya stor-regioner. Utifrån de analyser och 
intervjuer som gjorts uppkommer inga invändningar mot 
regionaliseringen, dock ska de påpekas att regionaliseringen inte är det 
som respondenterna främst anser vara lösningen för att åstadkomma ett 
effektivare interregionalt resande. De aspekter som respondenterna 
anser vara relevanta är bland annat samverkan, samsyn runt regional 
utveckling, politisk vilja och funktionella resor. 

5.1 Regional identitet 

Ur ett historiskt perspektiv har länen haft den absolut största betydelsen 
för den regionala administrationen. Dirven et al. (1993) argumenterar för 
att en region kommer skapa en egen “identitet” oavsett hur den bildats. 
Regionen kommer alltså att reproduceras och skapa en självidentitet 
oavsett om den skapas utifrån kulturell gemenskap, en demokratisk väg 
eller en auktoritär väg (Dirven et al., 1993). Det går dock att argumentera 
för att detta inte stämmer i ett svenskt sammanhang då det finns flertalet 
olika regionala konstruktioner och självbilder som samexisterar på olika 
skalnivåer. Detta sker på olika vis genom bland annat mellankommunala 
samarbeten runt kultur, skola osv och genom mer regionala samarbeten 
som sjukvård och infrastruktur. Studeras regioner utifrån begreppet 
identitet, exempelvis regionen/platsen “Norrland” vilket ofta innefattar 
samtliga områden norr om Dalälven alternativt den fem nordligaste länen 
(Eriksson, 2008). Norrland ses gärna som ett homogent område utifrån, 
d.v.s. Norrland ses som en enda region utifrån. Inom detta geografiska 
område finns dock ytterligare regionala identitets indelningar och att 
definiera Norrland som något eget gentemot övriga Sverige är 
problematiskt menar Eriksson (2008). Inom “Norrland” finns ofta en 
starkare självidentifiering kopplat till antingen länet eller landskapen, än 
till begreppet Norrland/norrlänning (ibid.). 
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En intressant aspekt att återkomma till i ett framtida skede skulle vara att 
se om/hur självidentifiering till begreppet Norrland skulle förändras 
utifrån att en ny Norrlandsregion skapas. Regeringen föreslog i SOUn 
(2016) att ett stornorrland skulle skapas. Genom att lägga ner länen och 
flytta dess administrativa funktion till en större regional indelning skulle 
förmodligen den sociala diskursen förändras då den gamla 
länsindelningen skulle förlora status som regional identitetsbärare. Paasi 
(2011) påpekar att regional identitet kan komma bli av stor vikt för att 
skapa motstånd mot den globala kapitalismen, Massey (2004) 
argumenterar på ett liknande vis och menar att det lokala fortsatt har 
förmåga att utöva makt och motstå det globala trycket på förändring mot 
ett mer homogent samhälle. 
 
Dirvens et al. (1993) argument om att regioner ser till sitt eget bästa kan 
vara en förklaring till varför kollektivtrafiken inom den egna regionen är 
mer utvecklad. I två av intervjuerna lyfts gränsernas vikt utifrån aspekter 
som det länsvisa tänket och att gränser har en betydelse för planering. 
Plandokumenten (T.ex. RUS och Trafikförsörjningsprogram) som 
respektive läns organisationer är skyldiga att ta fram har av självklara 
anledningar ett fokus på det egna geografiska området. I 
trafikförsörjningsprogrammets fall står det dock inskrivet i lagen att det 
ska förankras hos angränsande län genom samråd, vilket kan ses som en 
metod för att förbättra planeringen över länsgränser. Att avsluta analysen 
här är dock att göra det för enkelt för sig. Vid intervjuerna framkom det 
tydligt att länsgränserna mellan det fyra nordligaste länen under de 
senaste åren fått en mindre betydelse för kollektivtrafiken. Detta har skett 
utan en förändring i regionernas administrativa indelning, d.v.s. 
Länsindelningen. Samarbetet mellan Gävleborg och de övriga 
Norrlandslänen är dock mindre utvecklat vilket framkommit vid 
dokumentanalyser och i intervjun med respondenten för 
kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland. 
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5.2 Regional framtid 

5.2.1 Administrativa regioner 

Oavsett om det blir en sammanslagning av länen till nya storregioner eller 
ej kommer gränser fortsatt ha en betydelse. Nya regioner med nya gränser 
kommer med största sannolikhet att lida av samma problematik som 
dagens länsgränser, vilket gör att den kunskap om samverkan som skett 
mellan länen kommer att behöva tillämpas mellan de nya regionerna. 
Varje region kommer ha perifera områden som gränsar mot andra 
regioner. Mot bakgrund av empirin är det tydligt att de nuvarande 
regionala styrningen har haft ett fokus på att serva centralortens koppling 
till det regionala centret. Centralortsteorin (Pacione, 2009) ger oss en viss 
förståelse för hur denna struktur tillkommit genom den hierarkiska 
struktur som Christaller beskrev. Kommunernas centralorter mer eller 
mindre garanteras en väl fungerande anslutning till regionens större orter 
och då framförallt med fokus på det egna länets residensstad.  
 
I alla intervjuer, utredningar och rapporter som studerats förespråkas 
skapandet av nya administrativa regioner. De regioner som föreslås 
bygger framförallt på administrativa och funktionella indelningar samt 
hänsyn till befintlig samverkan. För kollektivtrafikens del verkar just den 
befintliga regionala samverkan ha varit en av de viktigare faktorerna.  
 
Massey (2004) menar att heterogenitet inom en region stärker förmågan 
att hävda sig mot globalisering. Skapandet av större regioner skulle göra 
regionerna mer diversifierade och därigenom öka dess möjlighet att agera 
i en global kontext. Den sociala dimensionen i denna 
regionaliseringsprocess kan komma leda till två slags förändringar. Den 
första är att det lokala kommer att stärkas som en motreaktion till 
omstruktureringen av makten. Detta då omstrukeringar av maktens rum 
ofta är en känslomässigt laddad fråga (Massey, 2004). Hur det lokala 
kommer att mobilisera sig kommer sannolikt att se olika ut, men 
förmodligen kommer landskap, kommuner och städer att spela en viktig 
roll i det lokala maktutövandet. Den andra handlar om regionens 
självreproduktion. Genom sammanslagningar av regionala funktioner, 
governance och marknadsföring på en ny regional nivå kommer nya 
nätverk att bildas. Genom den regionala organiseringen kommer de 
rumsliga förutsättningarna att förändras både materiellt och socialt. 
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Den sammanslagning som var tilltänkt att ske i de studerade länen, från 
fem till två stycken län verkar inte vara det som står högst på agendan för 
planerarna i de olika länen. Den sammanslagning som föreslogs av 
indelningskommittén (2016) delar in de fyra nordligaste länen i ett län. 
Då samverkan mellan dessa län redan är stor skulle en sådan utveckling 
förmodligen inte leda till några större skillnader. Det skulle dock bli en 
förändring för resenärerna om det blir så att antalet varumärken minskar 
då de fyra länstrafikbolagen blir ett. Detta skulle förmodligen vara 
fördelaktigt och vara det som skulle ha störst inverkan på resmönsterna. 
Detta då de mentala barriärerna bör minska och kunden får det enklare 
att veta vem som är ansvarig för resan. “Hela resan” -konceptet skulle 
även kunna stärkas med färre länstrafikbolag. För att ytterligare kunna 
styrka denna slutsats skulle det vara intressant att studera hur 
varumärken kopplade till geografiska regioner och nivåer påverkar 
resenärers beteende.  

5.2.2 Ny regionalism 

Den nya regionalismen är ett brett begrepp som används för att beskriva 
hur regioner skapas utifrån andra drivkrafter än de politiska regionerna 
(län och landsting) som kan ses på våra vanliga kartor. Grunden för denna 
form av regionalism ligger i dess flexibilitet och icke-konkretiserade 
regler för hur den fungerar. Genom rummets ständiga förändring och 
sammanlänkande förmåga blir även regionen något som måste ses som 
föränderligt, detta stämmer framförallt in på ny regionalism utifrån dess 
förmåga att skapas/struktureras utifrån ett mer flexibelt vis än 
exempelvis den politiskt styrda regionen. Paasi (2011) påpekar att 
regioner bör ses som institutionella strukturer som konstrueras i en social 
kontext för att sedan utöva makt vilket även resulterar i en rumslig 
fördelning av arbetskraften.  
 
Inom ramen för denna studie går det att tyda några olika regionbildnings 
koncept som bygger på just ny regionalism. Norrlandssamarbetet inom 
kollektivtrafiken tillsammans med sjukvårdsregionen bildar en grund för 
en stark regional utveckling om än i en något otydligt strukturerad region. 
Denna grund kommer sannolikt stärkas ytterligare om utredningen 
“Förslag på myndighetsgemensam indelning” (2018) realiseras. Samma 
princip bör gälla för Gävleborg som sannolikt får ett fortsatt utökat 
samarbete mot Uppsala-Örebro sjukvårdsområde. Ett pågående 
regionaliseringsprojekt är de samarbete som sker under konceptet 
“Bottniska korridoren”. Projektet arbetar framförallt med att driva på 
utvecklingen av infrastruktursatsningar i norra Sverige och Finland. 
Genom att under ett varumärke gemensamt driva och marknadsföra 
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varför satsningar ska ske inom regionen får den de verktyg som krävs för 
att konkurrera på den globala marknaden och om finansiering från EU. Ett 
tydligt exempel på denna typ av regionalism med anknytning till kollektivt 
resande över gränser är den satsning som nu sker mellan Luleå och 
Uleåborg/Rovaniemi (Stensson, 2012). Dessa regionbildningar och 
gränsöverskridande nätverk bygger på samma tankegångar om 
kraftsamling och lobbyism som argumenteras för vid utredningar om 
sammanslagning av län till större regioner. 

5.2.3 Polycentriska regioner 

Polycentriska regioner delar mycket av den underliggande strukturen för 
hur en region bildas med konceptet “ny regionalism”. Fokusen flyttas dock 
mer mot det urbana och konnektiviteten (Van Houtum, 2001) mellan 
städer. Norrland har långa avstånd mellan städerna och flertalet städer 
saknar helt tågtrafik. Utifrån intervjuerna är det just tågtrafiken som 
behöver utvecklas för att möjliggöra någon form av polycentrisk region. 
Byggandet av Norrbotniabanan samt pendeltåg mellan Luleå och 
Uleåborg skulle möjligen kunna öppna för något som skulle likna de 
polycentriska regionerna i Centraleuropa. Anledningen till att just några 
av städerna i Norrbottens län faller under denna tankegång är att det finns 
en geografisk närhet samt att de redan har en identitetsgrund att utgå 
ifrån (Norrbottens län). Denna närhet mellan städerna och en framtida 
bättre konnektivitet skulle sammankoppla områden som nu står mer för 
sig själv till en gemensam polycentrisk region. Exempelvis skulle Piteå, 
Luleå och Boden knyts samman genom byggnationen av Norrbotniabanan 
och med pendling mellan Kalix, Haparanda/Torneå och Kemi ökar även 
konnektiviteten mellan dessa städer. Denna typ av regional utveckling kan 
definitivt underlätta resandet över gränser. Dock bygger den på att det 
finns en geografi och en gemensam social struktur att bygga på för att 
möjliggöra denna utveckling. Detta resulterar i att polycentriska regioner 
av dessa skäl inte är realistiska i alla situationer.  

  



39 
 

5.2.4 Space time-compression 

Genom utveckling av det regionala resandet ökar möjligheterna att resa 
över gränser samt möjligheten att pendla längre sträckor än tidigare. 
Massey (2005) menar att rummet är materialistiskt, och att röra sig från 
a till b därmed blir olika utifrån våra förutsättningar att utnyttja de 
fördelar som kan komma när vi förväntas röra oss över större ytor.  Bilden 
av det lokala och platser påverkar individers beslut, exempelvis var vi 
väljer att bosätta oss och var vi i första hand söker jobb. 
 
Politiker tar gärna till begreppet “mental regionförstoring”. Detta kan bli 
problematiskt när det i för hög grad blir generaliserande och inte tar i 
beaktande människors olika förmåga och möjligheter att resa. 
Funktionsnedsättningar, familjestrukturer, relationer och ekonomisk 
situation är bara några exempel på vad som påverkar individens förmåga 
att resa. Genom regionförstoringar och omlokalisering/centralisering av 
funktioner och tjänster riskerar samhället gå mot att ytterligare försvaga 
dessa grupper. Det bör dock påpekas att med en större förståelse och 
respekt för individers olika förutsättningar kan större regioner skapas 
utan att det behöver missgynna utsatta grupper i samhället.  

5.3 Samverkan över regioner 

Samverkan är de ledord som används för ambitionen att lyckas med att 
skapa mjukare administrativa gränser, men för att samverkan ska 
etableras och fungera krävs att vissa pusselbitar faller på plats. Genom de 
ovan beskrivna teoretiska analyserna om regioners olika sätt att skapas 
och utvecklas går det att identifiera ett flertal olika förklaringar till hur 
dessa mjukare länsgränser kan möjliggöras. Att uppnå dessa mjuka 
länsgränser resulterar i förutsättningar för en väl fungerande 
länsöverskridande trafik. Utifrån den insamlade empirin och de teorier 
som presenterats går det att identifiera tre aspekter som krävs för att en 
lyckad samverkan ska ske. Dessa aspekter är regional identitet, politisk 
vilja och konkurrenskraft. 
 
Den regionala identiteten handlar om alla rumsliga relationer som skapas. 
Oavsett vilket regionalt koncept som studeras ligger identiteten som 
grund för dess existens. Dessa sociala relationen som skapas ökar 
möjligheten för samsyn och förmågan att se en gemensam utveckling som 
positiv för alla parter. Exempel på hur den sociala reproduktionen kan 
främjas är att inom ramen för existerande samarbeten driva på för en 
fortsatt utveckling. Det är även viktigt att bedriva en positiv diskurs på 
alla nivåer i samhället för stärka regionens identitet. 
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För att planerare ska kunna driva utvecklingen mot mjukare gränser 
krävs att det finns en politisk vilja för detta. Ett av de viktigare 
instrumenten för detta är att de regionala planerna uttrycker stöd för 
utveckling av den interregionala trafiken. Här gäller det även att 
politikerna på de olika skalnivåerna lyckas enas om hur utvecklingen ska 
ske. Om det uppstår interna konflikter kommer regionens förmåga att 
förhandla om medel att försvagas. Slutligen gäller det att satsningarna har 
en långsiktighet och att det finns visioner och en vilja från politiken att 
samarbeta långsiktigt i flertalet frågor. 
 
För att en satsning ska vara genomförbar krävs att den är 
konkurrenskraftig. Finns det inte ett potentiellt underlag för att en 
satsning ökar en regions konkurrenskraft globalt riskerar det att bli svårt 
att motivera varför den ska genomföras. Ett exempel på ett sådant 
underlag är den argumentation som drivs för tågtrafiken Luleå-Uleåborg 
där det tydligt visas på ett stort antal boende i regionen samt potentialen 
för utveckling inom exempelvis turism. Denna argumentation drivs 
gemensamt tillsammans med övriga satsningar på infrastruktur i norra 
Sverige exempelvis Norrbotniabanan och dubbelspår på Ostkustbanan. 
Genom att tillsammans med andra projekt visa på en slutlig nytta som är 
större än den enskilda satsningen ges projektet större slagkraft i 
konkurrensen om nationella och europeiska medel.  
 
För att lyckas driva en lyckad samverkan som underlättar resande över 
gränser är det av vikt att samtliga ovanstående pusselbitar faller på plats. 
Denna studie visar att utan en av aspekterna kommer arbetet med att 
underlätta resandet att försvåras väsentligt. För den studerade regionen 
har de fyra nordligaste länen en väl fungerande samverkan. Gävleborg har 
en mer utvecklad samverkan söderut. Denna slutsats är framförallt 
kopplad till länsgränser men bör kunna skalas till både de kommunala och 
nationella gränserna.  
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6. SLUTSATS 

I detta arbete har länsgränsernas inverkan på samhällets planerande av 
kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen undersökts. Syftet för 
rapporten var att studera om länsgränser och regioner har en betydelse 
för kollektivtrafiken. Rapporten har sitt fokus på de fem nordligaste länen. 
I rapporten konstateras att regioner och länsindelningen påverkar hur 
kollektivtrafiken planeras. Det skiljer sig dock hur mycket länsgränserna 
påverkar planerandet beroende på vilka gränser som korsas. Detta beror 
framförallt på hur väl utvecklat samarbetet mellan länen är. Resultatet 
analyserades sedan i diskussionen utifrån teorier om bland annat 
regionalism, Polycentriska urbana regioner, ”Time-space compression” 
och identitet. Vilket resulterade i en ökad förståelse för gränser och hur 
kollektivtrafiken över administrativa gränser fungerar. Genom den 
insamlade empirin framkom det att samverkan var en av de viktigare 
aspekterna för att lyckas med en funderande interregional kollektivtrafik. 
Anledningen till att samverkan skiljer sig mellan länen verka grunda sig i 
framförallt tre aspekter: Identitet, Politisk vilja och Konkurrenskraft. En 
djupare intervjustudie med politiska beslutsfattare skulle vara en 
intressant vidare forskning för att få en djupare förståelse för hur politiker 
ser på utvecklingen av kollektivtrafik.  
 

Vid planering av resande över nationella gränser finns dock ytterligare 
några hinder som inte berörts inom ramen för denna rapport. Exempel på 
problematik vid resande över nationsgränser kan vara olika lagar och 
tekniska svårigheter som olika spårvidder eller signalsystem för tågen. Ett 
kvalitativt bevisunderlag på exempelvis antalet bussturer mellan städer 
inom ett län och mellan städer i olika län hade varit intressant för att 
ytterligare undersöka skillnaden mellan trafik inom länen respektive 
mellan länen. Studien visar även på vikten av varumärken och tjänster   
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BILAGA 

 
Bilaga 1 
 

Ca 20 min. Fråga 6 är mer för eventuellt arbete mot SKL och ligger utanför 
ramen för min rapport.  
 

Frågor för ansvariga på Regional Nivå: 
 

1. Berätta kort vem du är, vilket geografisk nivå arbetar du på/mot och 
vad ditt jobb är? 

2. Hur ser du på den administrativa geografiska indelningen 
(Kommun, Landsting & Regionalt) i relation till planeringen av 
kollektivtrafik? 

3. Hur ser du på organiseringen av länstrafiken & lokaltrafiken i ditt 
län vad ser du för fördelar och nackdelar? 

4. Finns det brister i organiseringen mellan dessa olika geografiska 
skalnivåer? 

5. Vart och hur kan förbättringar inom kollektivtrafiken ske i din 
mening? Ge gärna goda exempel på kollektivtrafikplanering och 
samarbeten, både regionala och interregionala. 
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