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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att uppnå mål formulerat kring hållbar utveckling är utvecklingen av transportpolitiken 

viktigt. Hållbar transport är bidragande till tillgängligheten till arbete, utbildning, sjukvård 

och andra former av tjänster. Det stärker även kvinnor, barn och rörelsehindrade i sina liv. 

Globalt sett är utbyggda och prisvärda transportmöjligheter en stor brist vilket negativt 

påverkar människors hälsa och levnadsvillkor och inte minst vad gäller klimatförändringar. 

Man talar även om att involverade aktörer som stater, näringslivet, myndigheter etc. bör 

samlas för att samordna och utbyta kunskaper med varandra om hur man kan uppnå en hållbar 

utveckling bland annat genom ett hållbart transportsystem.
1
 

Sedan augusti 2017 har ett nytt linjenät i Uppsala kommuns busstrafik genomförts. Det är ett 

förslag och sedermera beslut, som det arbetats med sedan 2015. Några av förändringarna är 

ett införande av en ringlinje där målet har varit att korta restiderna. En annan stor förändring 

är indragning av ett antal busshållsplatser vilket motiverats med att man behövt prioritera efter 

antalet turer. Förslaget har reviderats efter några så kallade medborgardialogmöten där kritik 

framfördes vilket förändrade förslaget till det nu fattade beslutet.
2
  

Som relationen mellan hållbar utveckling och hållbara transporter visar är det ett viktigt 

område för att exempelvis stävja klimatförändringar och öka tillgängligheten. Förändringen 

av linjenätet i Uppsalas busstrafik är ett intressant exempel på åtgärder som föreslås och vad 

som motiverar dessa. Det vore fruktbart att analysera hur förändringen i form av förslaget och 

sedermera fattat beslut motiverar de åtgärder som föreslås. Ett sätt att jämföra dessa är mellan 

de nationella transportpolitiska målen vilka slagits fast av riksdagen från en 

regeringsproposition från 2009 (mer om det nedan). I relation till det, statligt formulerade mål 

och lokalt utvecklat linjenät är det implementeringsproblem som gör sig gällande. Det vill 

säga hur väl, om alls, implementeras de nationella transportpolitiska målen i förslaget till nytt 

linjenät?   

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att studera förhållandet mellan de transportpolitiska målen vilka 

formulerats på statlig nivå beskrivna av regeringen och fastslagna av riksdagen, och det 

reformförslag för förändrad busstrafik i Uppsala kommun som trädde i kraft 2017. Mer precist 

                                                           
1
 UN. Sustainable development. http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/11/un-conference-to-

address-way-forward-on-global-sustainable-transport-challenges/ (Hämtad 2017-12-28). 
2
 Tolstav, Karolina. Klart: Så blir de nya busslinjerna. Upsala Nya Tidning. 2017-05-04. 

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/klart-sa-blir-de-nya-busslinjerna-4639499.aspx (Hämtad 2017-12-28) 
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hur de transportpolitiska målen gör sig gällande i reformförslaget. Syftet utmynnar i 

frågeställningen:  

- Hur är de transportpolitiska målen representerade i beslutet till förändrad busslinjetrafik i 

Uppsala kommun? 

1.3 Transportpolitiska mål 

Vad gäller politiken som styr trafik och transporter när det är en statlig angelägenhet, brukar 

det huvudsakligen utgå ifrån vad man titulerar som transportpolitiska mål. Det är en 

målstruktur vilken i breda ordalag anger den politiska inriktning riksdag och regering har 

fastställt för statliga transportpolitiska spörsmål. Den senaste revideringen av målen tillkom 

under den förra borgerliga regeringens styre i och med Prop. 2008/09:93 ” Mål för framtidens 

resor och transporter”. Ett huvudsakligt syfte för revideringen var att göra den lättgripbar och 

samtidigt målen uppföljningsbara. Det är medelst mätbarhet som målen och dess preciseringar 

ska underlätta för den statliga styrningen av myndigheterna vad gäller transportpolitiken. Det 

övergripande målet formuleras som ” … målet för transportpolitiken är att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 

och näringslivet i hela landet”
3
. Målen delas sedan upp i två delmål; Funktionsmål och 

Hänsynsmål. Det förstnämnda innefattar tillgänglighet ”Transportsystemets utformning, 

funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med 

god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingen i hela landet. Transportsystemet 

ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 

transportbehov”.
4
 Hänsynsmålet innefattar säkerhet, miljö och hälsa, ” Transportsystemets 

utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas 

allvarligt samt bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och 

miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa”.
5
 

För funktionsmålet har regeringen formulerat preciseringar:  

- Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.  

- Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella 

konkurrenskraften.  

- Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra 

länder.  

- Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett 

jämställt samhälle.  

- Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning.  

- Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i 

trafikmiljöer ökar.  

- Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.
6
  

                                                           
3
 Proposition 2008/09:93. Mål för framtidens resor och transporter, s.7. 

4
 Ibid. s. 16. 

5
 Ibid. s. 30. 

6
 Ibid. s. 18. 
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Hänsynsmålet har följande preciseringar (vilka slutligen justerades i och med 

budgetpropositionen 2012/13:1 antogs av riksdagen): 

- Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade 

minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.  

- Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och 

antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020.  

- Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet och 

luftfartsområdet minskar fortlöpande.  

- Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en 

stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. 

År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen.  

- Transportsektorn bidrar till att det övergripande generationsmålet för miljö och övriga 

miljökvalitetsmål nås samt till ökad hälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska mål där 

transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.
7
 

 

1.4 Nytt linjenät i Region Uppsala 

Mellan 2015-2017 utarbetades förslag till nytt linjenät i Uppsala för busstrafiken vilken trädde 

i kraft under andra hälften av 2017. Förslaget motiverades bl.a. med ”Ett förslag på nytt 

linjenät har tagits fram som bättre ska matcha ett växande Uppsala och ge resenärerna en 

enklare vardag. Linjenätet är förenklat och resurserna är koncentrerade till starka stråk där 

bussarna kommer ofta. På så vis blir systemet enkelt att förstå och pålitligt. Samtidigt som en 

stor andel av resenärerna ges ett attraktivt utbud. I de starka stråken införs 

framkomlighetsåtgärder som gör att bussarna undviker biltrafikens köer och kommer i tid. 

Framkomlighetsåtgärderna, tillsammans med längre hållplatsavstånd och snabbare 

ombordstigning ger betydande restidsvinster för resenären. I bilaga 1 ges en detaljerad 

beskrivning av respektive linje”. De effekter man förutspår är kortare restider, färre linjer som 

samtidigt ger ökad turtäthet samt en rimlig kostnadsutveckling. En av de framtida politiska 

utmaningarna man ser framför sig är att Uppsalas befolkning växer vilket motiverar detta 

förslaget.  

2. Tidigare forskning 
Nedan följer ett urval av forskning vilka på olika sätt intresserat sig för 

implementeringsproblem kring transportpolitik i stort. Det är både empiriska studier och mer 

teoretiskt inriktade. 

2.1 Rättviseaspekter och mätbarhet 

I en studie publicerat i en artikel från Nationellt Kunskapscentrum För Kollektivtrafik, K2, 

understödd av bland andra Statens Väg- & Transportforskningsinstitut VTI, undersöker 

Anders Bondemark hur tillgänglighet inom kollektivtrafiken kan baseras på olika 

rättviseperspektiv och olika sätt att mäta tillgänglighet. Vid en genomgång av tidigare studier 

anser Bondemark att de använder olämpliga tillgänglighetsmått givet det rättviseperspektiv 

                                                           
7
 Trafikanalys. Transportpolitikens övergripande mål. https://www.trafa.se/etiketter/transportpolitiska-mal 

(Hämtad 2017-12-28). 
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dessa för fram. Till detta utförde Bondemark en fallstudie av ett utkast på ett 

trafikförsörjningsprogram där slutsatserna är att de rättviseperspektiv och tillgänglighetsmått 

som uttrycks riskerar att stå i konflikt med varandra yttermera att de riskerat att försvåra 

styrningen av myndighetsarbetet.
8
  

Det trafikförsörjningsutkast som studeras är remissversionen på Stockholms läns landstings 

trafikförsörjningsprogram från 2016.
9
 Vad Bondemark finner är att Trafikförvaltningen ifråga 

använder flera olika rättvisesyner. Vissa mål uttrycks i någon slags nyttomaximerande dräkt, 

andra mål formuleras som att det är förvaltningen som ska i möjligaste mån garantera 

rättigheter som kan åsidosättas i annat fall. Det blir särskilt påtagligt när funktionsnedsattas 

rätt till tillgänglighet i kollektivtrafiken berörs då jämlikhet är honnörsordet utan att det vidare 

specificeras vad det innebär.
10

 Vad gäller tillgänglighetsmåtten verkar några av dem inte 

kunna hänföras till något rättviseperspektiv. Bondemark kritiserar att man har mätt restidskvot 

mellan stadskärnor istället för att mäta tillgänglighet till närmsta stadskärna. Han är även 

kritiskt till att mäta avstånd till stationer istället för att mäta nöjdhet och hur långt man når 

med hjälp av kollektivtrafiken.
11

  

Slutsatserna blir att med flera mätmetoder blir styrningen sannolikt svagare. Konsekvensen av 

flera målperspektiv utan inbördes hierarkisk ordning kan leda till målkonflikter vilka kan göra 

sig påminda i fall när det råder brist på pengar och neddragningar är vid handen. Det är 

egentligen inget problem med flera rättviseperspektiv, bara man har någon slags inbördes 

hierarki mellan dem med tydliga indikatorer vid mätningar vilket kan förbättra den styrande 

kraften.
12

    

2.2 Transportpolitiska mål på regional och kommunal nivå 

Myndigheten Trafikanalys genomförde 2016/2017 en kartläggning av transportpolitiska 

målformuleringar på regional och kommunal nivå. Problem som kan uppstå med 

målsättningar är att flera myndigheter och politiska organ på både statlig, regional och 

kommunal nivå har varsitt ansvarsområde inom transportpolitiken vilket borgar för att det 

behövs samverkan och samordning. Den promemoria som Trafikanalys kartläggning 

resulterade i har rent deskriptivt undersökt förekomsten av mål överhuvudtaget på regional 

och kommunal nivå samt jämfört dessa med de nationella transportpolitiska målen.
13

 Vad de 

finner är att samtliga 21 län har mål inom det transportpolitiska området medan fyra av dessa 

inte har uttalade mål men arbetar efter prioriterade områden och strategier. Sju av länen har 

gjort de nationella målen till sina egna att uppfylla medan övriga nämner målen men att det är 

oklart hur dessa inverkat på konkreta förslag. Hälften av länen har formulerat om mål 

liknande de nationella i egen tappning och 17 län bedöms ha transportpolitiska mål liggandes 

utanför den nationella målstrukturen.
14

  

Det undersöktes även om vissa nyckelord återkom i länsplanerna där man fann att 

tillgänglighet mellan regioner och länder förekom ofta medan samverkan för säkerhet inte 

förekom alls. De kommunala förvaltningar man undersöker är från Stockholm, Göteborg, 

Malmö, Karlstad och Örebro. Samtliga berör de nationella målstrukturerna och samtliga har 

helt eller delvis gjort de nationella målen till sina egna. Samtliga förvaltningar har även 

                                                           
8
 Bondemark, Anders. Tillgänglighet, rättvisa och kollektivtrafik. K2 Working Papers, s.3. 2017:12.   

9
 Ibid. s. 18. 

10
 Bondemark, Anders. Tillgänglighet, rättvisa och kollektivtrafik. K2 Working Papers, s.19. 2017:12.   

11
 Ibid. s. 22. 

12
 Ibid. s.23. 

13
 Trafikanalys. Kartläggning av transportpolitiska mål på regional och kommunal nivå. Promemoria, s. 1. 2017. 

14
 Ibid. s. 3-5.  
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uttryckt lokalt specifika mål liggandes utanför den nationella målstrukturen. Nyckelord som 

oftast förekom var trygghet och tillgänglighet för funktionsnedsatta medan samarbete för 

säkerhet inte förekom alls.
15

  

De slutsatser som dras är att kommuner följer samma målstruktur som på nationell nivå. 

Därför anses det viktigt att länen i sina transportplaner banar väg för detta i samverkan med 

kommunerna i respektive län. Det rekommenderas att en intervjustudie vore fruktbar i att 

undersöka användbarheten och funktionen av de nationella målen, att skapa förståelse för 

målformuleringar i länsplanerna då länen arbetar mycket olika. Med tanke på att regeringen 

avser granska länsplanerna i sina uppfyllanden av de transportpolitiska målen skulle en sådan 

studie kunna ge underlag för vidare kunskap enligt promemorian.
16

   

Trafikanalys har även undersökt hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de 

transportpolitiska målen enligt sitt regeringsuppdrag. Man har även fått ett ytterligare uppdrag 

från regeringen vilket består i att se över de transportpolitiska preciseringarna och ge förslag 

på hur uppföljningen av målen bör utvecklas.
17

 Det konstateras i rapporten från 2017 att 

transportsystemet utvecklats långsamt sedan de nuvarande transportpolitiska målen infördes 

2009. Däremot uppfyller fler kommuner Trafikverkets samtliga kriterier för god 

tillgänglighet. Trots att anpassandet av kollektivtrafikfordon för personer med 

funktionsnedsättning fortsätter finns det stora regionala skillnader i hur stor andel som har 

anpassats.
18

  

2.3 Tillgänglighet i kommunal transportplanering 

Berglind Hallgrimsdottir et al. har studerat hur transportplanerare på kommunal nivå har 

implementerat policys om tillgänglighet för äldre och funktionshindrade i utomhusmiljön, i 

vilken grad det är en del av det dagliga kommunala transportplanerandet samt hur det 

utvecklats över tid. Genom enkätundersökningar utskickade till samtliga kommuner år 2004 

och 2014 har man analyserat longitudinella data.
19

 De finner att medvetenheten hos 

transportplanerare behöver stärkas genom ytterligare ansträngningar, kring direktiv och 

rekommendationer vad gäller tillgänglighet. Detta kan bl.a. uppnås genom ökade budgetar 

och/eller att kommunerna anställer en tillgänglighetsrådgivare att rådgöra i det dagliga 

transportplanerandet. Visserligen har ytterligare dokument dykt upp sedan 2004 och de flesta 

var mest bekanta med Trafikverkets ”Vägar och gators utformning” (VGU). Det kan bero på 

att dokumentet innehåller det mesta om väg- och trafikplanering och är ingen garanti för att 

tillgänglighetspolicys berörs. Antalet äldre som ökar pekar på att tillgängligheten i 

utomhusmiljön behöver utvecklas om man ska kunna möta behoven.
20

 

2.4 Governance och implementering 

Det finns även forskning vilken intresserat sig för hur governancestrukturer möjliggör för mer 

eller mindre lyckad implementering av miljövänlig transportpolitik. Robert Hrelja analyserar 

                                                           
15

 Ibid. s. 5-6. 
16

 Trafikanalys. Kartläggning av transportpolitiska mål på regional och kommunal nivå. Promemoria, s. 7. 2017. 
17 Trafikanalys. Uppföljning av de transportpolitiska målen 2017. Rapport 2017:7, s. 3. 

18
 Ibid. s. 7. 

19
 Hallgrimsdottir, Berglind., Wennberg, Hanna., Svensson, Helena & Ståhl, Agneta. Implementation of 

accessibility policy in municipal transport planning – Progression and regression in Sweden between 2004 and 
2014. Transport Policy. Vol. 49. s. 196. 2016. 
20

 Hallgrimsdottir, Berglind., Wennberg, Hanna., Svensson, Helena & Ståhl, Agneta. Implementation of 
accessibility policy in municipal transport planning – Progression and regression in Sweden between 2004 and 
2014. Transport Policy. Vol. 49. s. 203. 2016. 
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hur management och praktiskt arbetssätt, benämnt som styrningskulturer, påverkar 

implementering av markanvändning och kollektivtrafiksplanering på kommunal nivå. Detta 

baseras på fallstudier där Lunds respektive Trelleborgs kommuner enligt Hrelja representerar 

två styrningskulturer; deliberativ respektive sektoriserad.
21

 De slutsatser Hrelja drar är att 

arbetssätt bör utformas där dominerande tankesätt och beteenden produceras och 

reproduceras. Lund (deliberativ styrningskultur) är ett exempel där politiker och byråkrater 

nått konsensus kring de uppgifter som behöver hanteras vilket ger en gemensam kunskapsbas. 

Det leder även till att politiken överlever mandatperioderna. Detta arbetssätt motiveras av 

variationen av inblandade aktörer med skilda kunskaper och maktinnehav. Bristen eller 

nackdelen Hrelja ser är att den deliberativa styrningskulturen är tidskonsumerande och inte 

alltid leder till förväntat resultat.
22

  

Den sektoriserade styrningskulturen i Trelleborg har skapat dåliga förutsättningar för 

konsensus och koordination vilket ibland lett till konflikter mellan politiker och byråkrater. 

Men Trelleborgs kommun hade nog ändå inte behövt kopiera Lundmodellen utan det hade 

kunnat lyckas om den starka politiska påverkan i Trelleborg uttryckligen velat förbättra 

kollektivtrafiksplanerandet och därmed undvikit tidsspillan.
23

  

Hrelja anser att planeringssätten inte kan isoleras från de traditioner och normer som omges i 

beslutsfattandet. Det som fattas till skillnad från tidigare forskning på området är en normativ 

hållning konstruerat som diskurser och motiveringar för urban utveckling. Därför bör den 

politiska makten komma överens långsiktigt om vad man vill uppnå med transportpolitiken. 

Transportpolitiken bör snarare ses som medel för exempelvis ekonomisk tillväxt och inte som 

mål i sig självt.
24

    

En annan studie på liknande tema är Anders Tønnesens om ett norskt exempel. Där jämför 

han två governancenätverk han identifierar i arbetet med markanvändning och 

transportsystemsutvecklande. De två nätverken är å ena sidan fem kommuner från Buskerud 

fylke (Buskerudnätverket) och Trondheim kommun (Trondheimnätverket).
25

 Trots att dessa 

båda berör ovan anförda frågor skiljer dessa sig åt i sitt demokratiska förankrande. Tønnesen 

diskuterar utifrån mål baserat på klimatvänliga transporter, kopplingar till demokratiskt 

förankrande och nätverkseffektivitet.
26

 Han ställer upp två kriterier för demokratiskt 

förankrande: ”Stakeholder involvement” och ”political involvement”. Det verkar finnas ett 

slags ”trade-off” mellan deltagande av stakeholders och operativ effektivitet. 

Trondheimnätverket med låg andel av stakeholders har implementerat policyåtgärder snabbast 

och spenderat mest på förbättring av kollektivtrafiken. Även de mest politiskt kontroversiella 

bilbegränsade åtgärderna har implementerats mest där. Däremot drar inte Tønnesen slutsatsen 

                                                           
21 Hrelja, Robert. Integrating transport and land-use planning? How steering cultures in local authorities affect 

implementation of integrated public transport and land-use planning. Transportation Research Part A: Policy 

and Practice. Vol. 74. s.1. 2015. 

22 Hrelja, Robert. Integrating transport and land-use planning? How steering cultures in local authorities affect 

implementation of integrated public transport and land-use planning. Transportation Research Part A: Policy 

and Practice. Vol. 74. s.15-16. 2015. 

23
 Ibid. s. 16-17. 

24
 Ibid. s. 17-18. 

25
 Tønnesen, Anders. Democratic anchorage and performance: Comparing two network approaches to land-use 

and transport-system development. Local Government Studies. Vol. 41. No. 5. s. 668. 2015. 
26

 Tønnesen, Anders. Democratic anchorage and performance: Comparing two network approaches to land-use 
and transport-system development. Local Government Studies. Vol. 41. No. 5. s. 653. 2015. 
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att demokratiskt förankrande minskar en operativ effektivitet därför att Trondheimnätverket 

även förklaras av integreringen av nätverket och de nationella myndigheterna. Det verkar 

istället vara mixen av få stakeholders och inblandningen av myndigheterna i syfte att 

formulera mål att arbeta efter. Det kan noteras att de med färre stakeholders även har fått mest 

ekonomiska resurser.
27

  

Buskerudnätverket har inte samma framgång i grad av lyckad implementering men har sina 

fördelar i den horisontella samordningen av kommuner, myndigheter och övriga aktörer på 

lång sikt. Det skulle kunna överkomma eventuella konflikter mellan affärsidkare och 

kommunala politiska representanter. I utvecklandet av klimatvänliga städer kan det uppstå 

konkurrens av en interurban utveckling där Buskeruds nätverksmodell kan tänkas ha en 

positiv inverkan på en utvecklad miljöpolitik med flera involverade stakeholders.
28

  

Båda nätverksmodellerna har fördelar och nackdelar. Kruxet blir att på ett fruktbart sett förena 

ett effektivt implementerande av policys med ett förankrande med ett brett spektrum av 

stakeholders. På lång sikt kan man undra om Buskerudnätverket har den politiska viljan och 

organisationen att även implementera mer kontroversiella policys och om 

Trondheimnätverket kan mobilisera aktörer att ge sitt bifall till den förda politiken.
29

         

3. Teori- och diskursanknytning 
Nedan följer ett avsnitt om teori- och diskursanknytning. Inledningsvis redogörs det för 

implementeringsforskningen i stort. Därefter presenteras och beskrivs den teoretiska 

anknytningen till uppsatsen. 

3.1 Implementeringsforskningen 

Forskningen kring implementering inom public-policy-fältet sägs, i modern mening härledas 

från Pressman och Wildavskys bok ”Implementation. How great expectations in Washington 

are dashed in Oakland…” från 1973. Där behandlades dåvarande president Lyndon B. 

Johnsons ambitioner med det s.k. ”kriget mot fattigdomen” som misslyckades med att 

implementeras överallt trots att de institutionella förutsättningarna fanns vid handen 

(finansiering, fattade beslut, utformade program etc.) Författarna uttryckte att det inte var 

någonting märkligt att stora beslut med många involverade aktörer skulle stöta på patrull vid 

implementeringsfasen. Teoretiskt utvecklades ett synsätt vilken särade på politik och 

förvaltning och att man började se s.k. implementeringsproblem.
30

 Implementeringsfältet är 

en relativt ung inriktning i policyforskningen och har sen Pressman och Wildavsky 

analyserats på längden och tvären.
31

 Detta författarpar kan sägas vara en första generation 

vilka gjorde en induktiv fallstudie som var explorativ. Implementeringsforskningen titulerades 

även av Erwin Hargrove som ”the missing link” inom studiet av policyprocessen, det vill säga 

en okänd fas mellan policyformulering och utförande på myndighetsnivå.
32

 Senare tillkom 

metoder (inte att förväxla med teoretiska perspektiv), som ”top-bottom”, ”bottom-up” och en 

slags syntes mellan dessa som involverar nätverk av offentliga och privata aktörer med 

                                                           
27

 Ibid. s. 669. 
28

 Tønnesen, Anders. Democratic anchorage and performance: Comparing two network approaches to land-use 
and transport-system development. Local Government Studies. Vol. 41. No. 5. s. 669. 2015. 
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 Ibid. s. 669. 
30

 Sannerstedt, Anders. Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken. I Politik som organisation. 
Förvaltningspolitikens grundproblem, Bo Rothstein (red.), s. 18-19. 2008.  
31

 Winter, Søren C.. Implementation Perspectives: Status and Reconsideration. I The Handbook of Public 
Administration, B. Guy Peters & Jon Pierre (red.), s. 131. 2007.  
32
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otydlig rollbesättning och hierarki. Vidare tillkom en slags tredje generation som fokuserade 

på jämförande implementeringsstudier.
33

  

Top-Bottom-perspektiv 

För de forskare som förfäktar ”top-bottom-perspektivet” på implementeringsproblematiken är 

den hierarkiska beslutsgången av intresse. Pressman och Wildavsky t.ex. ser vägen från 

policybeslut till faktiskt utfall som en lång kedja av länkar där politiker, myndigheter och 

byråkrater är inblandande. Deras ansats är rent rationalistisk, att policyn ifråga har 

målformuleringar där problematiken uppstår i svårigheten att uppfylla dessa mål.
34

 Van Meter 

och Van Horn anser att implementering kommer vara mest lyckad i de fall där marginell 

förändring är nödvändig och konsensus kring målen är hög. De variabler de anser att man bör 

använda sig av i implementeringsforskning handlar bl.a. om tydlig måluppfyllnad, den 

politiska, ekonomiska och sociala miljön och tillgängliga resurser etc.
35

 Bardach ser snarare 

processen som en politisk process där det från toppen gäller att sätta ramarna för 

”hantverkarna” där nere, vilket kan illustreras med politiker som drar i alla trådar för att få 

igenom en reform. Hogwood och Gunn är några med en tydligt pragmatisk inställning till 

implementeringsprocessen. De anser att ”top-bottom” är rimligt för att policymakare är 

demokratiskt valda. Policymakarna har enligt deras sätt att se ett stort ansvar i att säkerställa 

att de som har att implementera och senare utföra policyn har de rumsliga, ekonomiska och 

kompetensrelaterade tillgångarna tillgodosedda. Policyn ifråga bör implementeras med en 

tydlig orsak och verkan med få inblandade ”länkar i kedjan”. De högre upp i hierarkin kan 

kräva lydnad av de längre ner etc. Detta är nödvändigt menar Hogwood och Gunn och flera 

med liknande uppfattning, för att försöka uppnå så perfekt implementering som möjligt.
36

 

Bottom-up-perspektiv 

Bottom-up-perspektivet blir, i varje fall för renodlingens skull, motsatsen till top-bottom. 

Lipsky som blev känd för ”street-level-bureaucrats” beskriver hur policys i 

implementeringsfasen utförs av den s.k. närbyråkraten, främst i hur de skapar arbetsrutiner 

och knep för att hantera begränsade resurser i sitt dagliga arbete. Det sker någon slags spontan 

självrationalisering av sitt arbete. Dessa har även initialt ett ideal av vad ens arbete borde 

bestå i men i byråkratins värld blir man alienerad och tvingas uppfinna dessa mekanismer för 

sig själva. Fokuset är policy output istället för input.
37

 Hjern m.fl. har medelst respondenter 

undersökt vilka nätverk myndigheten och/eller byråkraterna rört sig inom. Det är ett empiriskt 

tillvägagångssätt för att beskriva de nätverk som formeras istället för att initialt fastställa dem. 

Barret och Fudge inriktar sig även de på organisationernas karaktäristika, exempelvis att 

mycket kompromissande försiggår inom organisationerna vilket påverkar det slutliga utfallet. 

De kritiserar även top-bottom-perspektivets syn på policykedjan som en okontroversiell väg 

från beslut till handling. Istället menar Barret och Fudge att policys ständigt förhandlas, tolkas 

och omformuleras och att det är där det intressanta ligger, att undersöka hur organisationer 

agerar i praktiken.
38

    

Implementeringsbeteende; Winter och May 
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Implementeringsforskaren Søren Winter menar att det är fruktbart att särskilja mellan 

”agency” (myndighet) och ”street-level-bureaucrat” (den enskilde byråkraten) samt även 

mellan ”output” och ”outcome” (implementeringsresultatet). Winter har tillsammans med 

Peter May utvecklat koncept (vilket blir en medelväg enligt författarna) som låter sig 

appliceras inom ett brett spektrum av policyområden vad gäller implementerares beteenden 

och förmåga att utföra sitt uppdrag. De har inriktat sig på att istället för att hålla 

måluppfyllelse som beroende variabel, undersöka beteendemässig-output-variabler 

(behavioral output variables) för att karaktärisera implementerarnas förmåga att leverera 

service eller påtvinga åtlydnad av regleringar. Därmed kommer variationerna i utförandet i 

dagern och Winter och May har mer konkret valt att försöka konceptualisera 

implementerarnas utförande på såväl myndighets- (agency) som närbyråkratsnivå (street-

level-bureaucrat). De menar att vidare att Lipskys street-level-bureaucrat visserligen är ett 

ambitiöst och ärligt försök att presentera en universell verktygslåda av koncept för att 

beskriva dessas beteenden inom alla policyområden. Dock kan de oftare ha mer relevans inom 

socialpolitiken än inom reglerande- och lagtillämpande politik. Det omedelbara problemet är 

då att ett universellt klassifikationsschema kan lida en brist på stringens och precision än ett 

mer policyspecifikt klassifikationsschema. Å andra sidan riskerar begränsningen i sig att inte 

kunna appliceras bortom det egna studiefältet.
39

  

3.2 Carol Bacchis ”What’s the problem represented to be?” 

I ett övergripande syfte är den australiske policyforskaren Carol Bacchi intresserad av hur 

styrning försiggår och vilka konsekvenser det får för de styrda. Begreppet policy förstås ofta 

som statens/regeringens reformprogram, underförstått att policy är någonting positivt. 

Policymakare som ”fixar” antyder att någonting behöver fixas och därmed även förändras. 

Bacchis policyanalys som teoretiskt bidrag yttrar sig som en hållning benämnd som ”what’s 

the problem represented to be?”. Det handlar om att göra de implicita problemen i policys 

explicita och undersöka dessa grundligt.
40

 Problem, antingen som någonting som behöver 

lösas (ex. sociala problem) eller som pussel eller en gåta är för Bacchi ovidkommande för 

hennes analys. Problem är snarare endogena företeelser, de skapas inom policyprocessen som 

resultat av densamma. Istället är vi styrda av problematiseringar, hur ”problemen” uppfattas 

och talas om. Man kan komma åt de antydda problemen om man vet vad som föreslås 

förändras, exempelvis kvinnors underrepresentation på arbetet där problemet är kvinnors 

bristande kompetens. Detta är vad Bacchi benämner som problemrepresentation.
41

  

Vad man föreslår som policylösning säger någonting om hur man uppfattar problemet i 

sammanhanget. Föreslår man högre polisnärvaro uppfattar man problemet som en lag- och 

ordningsfråga. Föreslås ökade anslag till sjukvårdspolitiken uppfattar man problemet som 

bristande resurser till sjukvården. För Bacchi har dessa problemrepresentationer 

konsekvenser. Olika uppfattningar genererar olika effekter. Därför är det av vikt i en WPR-

analys (what’s the problem represented to be?) att undersöka och kontemplera över de 

antaganden och premisser som policys underförstått bygger på.
42

 Det ger en möjlighet att 

ifrågasätta förgivettagna antaganden genom att problematisera dessa problemrepresentationer 

med en kritisk analysmetod.
43
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Synsättet som Bacchi förfäktar står i kontrast till paradigm vilka fokuserar på evidensbaserad 

policy och lär upp studenter till problemlösare istället för att undersöka vilka 

förståelsehorisonter det finns rörande olika problem. WPR öppnar upp för ”ifrågasättare av 

problem” istället för problemlösare.
44

 Samtidigt är det inte intressant att fokusera på om 

huruvida policyförslag verkligen har de intentioner de har, det vill säga om politiker 

egentligen säger en sak men gör någonting annat. Det är de antaganden som ligger till grund 

för policys som är det intressanta.
45

  

Vidden av den här typen av analys breder ut sig över nationella/internationella gränser där 

man kan undersöka och jämföra varför en viss problemförståelse finns i en kontext i ett givet 

sammanhang medan det saknas i ett annat. Det rör sig även mellan policyområden där samma 

typ av analys kan genomföras på ett kriminologiskt område, hälsoområde eller 

migrationsområde etc. Vidare inlemmar analysen fler aktörer än enbart staten som källan till 

”governance” det vill säga att andra typer av experter och professioner är delaktiga i samma 

typ av verksamhet.
46

  

 

Bacchis tre premisser för WPR 

Carol Bacchi befäster tre premisser eller antaganden om man så vill, vilken utgör så att säga 

grunden för WPR-tendensen, vilka är som följer:  

1. Vi styrs genom problematiseringar. 

2. Vi behöver studera problematiseringar (genom att analysera problemrepresentationerna 

de innehåller) istället för ”problem”. 

3. Vi behöver problematisera (förhöra) problematiseringarna som erbjuds genom att granska 

premisserna och effekterna av problemrepresentationerna de innehåller.
47

  

     [fritt översatt, förf anm] 

WPR använder begreppet problematisering på ett tudelat sätt. I de två första premisserna 

handlar det om på vilket sätt spörsmål uppfattas som problem och identifiera tankarna bakom 

specifika styresformer. I den sista premissen handlar det mer om att kritiskt förhålla sig till 

dessa på ett undersökande sätt. Till skillnad från andra akademiska riktningar vilka ägnar 

intresse åt problematiseringar i styrningsformer i mindre grad, slår Bacchi fast att varje policy 

till sin natur består av problematiseringar. Det är ett synsätt vilket avviker från en riktning 

vilken hävdar att problematiseringar enbart uppkommer i sällsynta situationer när styrningen 

ifrågasätts. Vi styrs genom problematiseringar och inte genom policys.
48

  

Representation för Bacchi står inte i motsats till det reella utan handlar om hur policyproblem 

baseras i det reella.
49

 Statens definition av ett givet problem får en slags särprägel i lagtexter 

och myndighetsskrifter vilket får det att leva sitt egna liv med konsekvenser i det reella, 

verkliga.
50

 I analyserandet räcker det dock inte att enbart med att identifiera ett antal 
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premisser och antaganden vilka bygger upp en specifik policytext, utan de bör istället 

bedömas för sina tänkbara effekter.
51

  

WPR förfäktar en uttalat normativ agenda. Problemrepresentationer antas gynna vissa på 

bekostnad hos somliga, varav det är de sistnämndas sida man ställer sig på. Målet är att 

utmana representationerna och kunna föreslå alternativa tankeuppfattningar om dessa. Det 

innehåller även en del reflexivitet från forskarens sida att kunna granska sina egna 

problematiseringar.
52

  

Bacchis analysverktyg 

Bacchi föreslår ett systematiskt tillvägagångssätt när man ger sig i kast med 

policyanalyserande enligt hennes teoretiska ansats. I linje med det har hon utarbetat ett antal 

frågor att följa och använda sig av: 

1. Vad är problemet (t.ex. spelmissbrukare, narkotikamissbruk, våld i hemmet, global 

uppvärmning, hälsoklyftor, terrorism etc.) representerat att vara i en specifik policy? 

2. Vilka förutsättningar eller antaganden ligger bakom denna representation av problemet? 

3. Hur har denna representation av problemet tillkommit? 

4. Vad ses som oproblematiskt i denna problemrepresentation? Var är tystnaderna? Kan 

problemet uppfattas annorlunda? 

5. Vilka effekter skapas genom denna problemrepresentation?  

6. Hur/var har denna problemrepresentation skapats, spritts och försvarats? Hur skulle det 

kunna ifrågasättas, avbrytas och ersättas?
53

     

     [fritt översatt, förf anm] 

Den första frågan handlar i sin enkelhet om att behandla implicita, antydda problem i policys. 

Till skillnad från gängse policyanalytiska tillvägagångssätt handlar det i detta fall om att 

baklänges frambringa problemet i dagern, från det konkreta förslaget till det representerade, 

implicita problemet. Policys tenderar allt som oftast att innehålla flera 

problemrepresentationer som ibland motsäger varandra. Rent praktiskt kan man undersöka 

hur mycket pengar det finns i olika budgetposter för att se vad som så att säga prioriteras.
54

  

Fråga nummer två säger oss att det inte enbart räcker att identifiera problemrepresentationen, 

utan att vidare bör man identifiera de antaganden inom dessa (obs, inte hos policymakarna 

utan inneboende i själva problemrepresentationen).
55

 Bacchi anser att man med fördel kan 

använda sig av diskursanalys för detta ändamål. Diskurs förstås enligt henne i vid mening som 

meningssystem. För detta bör man ha i åtanke binärer eller dikotomier som dyker upp t.ex. 

natur/kultur, nationell/internationell, privat/offentligt etc. Man bör även identifiera 

nyckelkoncept som ex. demokrati, frihet, välfärd, hälsa etc. Koncept har olika mening för 

olika personer och därför är det av intresse att identifiera vilka meningar som tillskrivs olika 

koncept. Vidare bör man även identifiera kategorier som kan vara ex. ålders-, sjukdoms- eller 
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könskategorier. För Bacchi är det personkategorierna som är av intresse vid styrning särskilt 

hur dessa skapas genom mätning.
56

  

Den tredje frågan handlar om att historiskt kartlägga en viss problemrepresentation via beslut 

och överväganden och att samtidigt anta att konkurrerande uppfattningar existerar samtidigt. 

Samma fråga kan över tid haft olika problemrepresentationer. Bacchi tar upp exemplet att 

abort i England innan 1861 års lagstiftning uppfattades som preventivmetod, medan det 

därefter förbjöds och blev en lag- och ordningsfråga. Därför är processen, hur någonting blev 

som är det intressanta.
57

 

Den fjärde frågan handlar om att blottlägga de ”tystnader” och gränser en given 

problemrepresentation innehåller, det vill säga att vad som kan tänkas även uttrycker vad som 

inte kan tänkas. Hur kan exempelvis diagnoser för vissa sjukdomar finnas i ett givet land men 

inte i ett annat? Vilka institutionella faktorer bidrar till de olika utfallen, att problemen 

uppfattas olika? Där är det av intresse att undersöka de förhållanden som underlättar för vissa 

problemrepresentationer att dominera och tystar andra.
58

  

Som anförts ovan antar en WPR-ansats att vissa gynnas och andra missgynnas givet 

problemrepresentationerna. Femte frågan handlar om att studera vilka effekter det för med sig 

men inte på ett utvärderande sätt med fokus på utfall. Det handlar snarare om diskursiva, 

subjektifierade och levda effekter. Diskursiva effekter handlar om som beskrivits tidigare hur 

en uppfattning stänger ute andra vilket får konsekvenser. Subjektiva effekter handlar om hur 

policys befäster sociala relationer och positioner inom dessa. Individen förstår sedan sin 

sociala värld baserat på denna position. Till exempel bidragstagare eller handikappade kan i 

en specifik policy ses som ”problemet” som behöver lösas. Levda effekter handlar om de 

materiella konsekvenser problemrepresentationer för med sig. Tillgången till resurser 

beroende på vilken välfärdskategori man faller inom kan te sig olika eller vilket epitet man 

tillskrivs av myndigheter kan ge olika slags konsekvenser i det verkliga.
59

  

Den sjätte och sista frågan i Bacchis analysverktyg bygger vidare på tredje frågan om hur 

problemet ifråga har tillkommit och hur det kan ifrågasättas. Här är det viktigt att kontemplera 

över vilka medel som används för att nå ut med vissa problemrepresentationer till rätt sorts 

mottagare och hur dessa uppnår legitimitet. Studerandet av media i sammanhanget som 

torgförare av vissa problemrepresentationer ter sig därför rimligt. Det möjliga motståndet 

behöver det även resoneras kring då diskurser, enligt Bacchi, är komplicerade och emellanåt 

oklara. De är mer liknande tillgångar att använda för ”reproblematiseringar”.
60

  

 

 

3.3 Reflektioner om implementeringsdiskursen och Bacchis WPR i uppsatsen 

I denna uppsats vilken studerar hur de transportpolitiska målen relateras till reformförslaget 

för Uppsalas busstrafik, är det givna synsättet ett top-bottom-perspektiv. Det som studeras är 

hur ett centralt fattat beslut och/eller policy senare implementeras på utfallsnivå. ”Top” i 

denna uppsats är däremot inte lika strikt formulerat på det vis som Pressman och Wildavsky 
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m.fl. beskriver det. För denna uppsats kan det sägas att de transportpolitiska målen kan 

jämföras mot en utfallsnivå eller output-nivå om man så vill.  

Bacchis analysverktyg är förenat med en hel del instruktioner och rekommendationer i hur 

man ska gå till väga. Dessutom anför hon en uttalat normativ hållning vilken sammanfaller 

mycket med en diskursanalytisk ansats och forskningstradition. Personligen är jag tveksam till 

de diskursanalytiska normer vilken Bacchi hänger sig åt, särskilt i uppfattningen att språket 

har en stor del i upprättandet av verkligheten. Därför kommer jag i uppsatsen att använda mig 

av Bacchis bidrag på ett frikostigt vis. Mer om det i metodavsnittet.  

4. Metod 
Nedan följer avsnittet om metod i uppsatsen vilken inbegriper diskussioner om vald metod, 

avgränsningar, analysverktyg samt presentation av materialet och källkritiken av det.  

4.1 Metodval 
Uppsatsen använder sig av en så kallad kvalitativ textanalys i analysförfarandet av 

textmaterialet. Då kvantitativ innehållsanalys ofta innebär ett hanterande av ett större antal 

analysenheter på ett likvärdigt vis innebär den kvalitativa innehållsanalysen att ta fram det 

väsentliga innehållet i exempelvis en texts delar, helt och kontext. Helheten är så att säga 

större än summan av alla delar, att vissa delar i texten är viktigare än andra givet problemet. 

Esaiasson et al. beskriver två huvudtyper av textanalytiska frågeställningar: att systematisera 

innehållet och att kritiskt granska innehållet. Systematiserandet kan innebära att klargöra 

tankestrukturer hos aktörer. Man kan även logiskt ordna innehållet genom lätt överblickbara 

kategorier. Det går även att klassificera innehållet många gånger genom att använda sig av 

idealtyper och klassindelningar.
61

  

Att kritiskt granska kan ta sig uttryck som en idékritisk analys vilken undersöker om 

argumentationer lever upp till givna normer. Diskursanalys är en annan kritisk variant vilken 

ämnar belysa samhälleliga maktförhållanden i språk, uttryck, mänsklig praktik etc. Vidare kan 

man inrikta sig på olika förklarande studier och använda resultaten från en textanalys som 

beroende och oberoende variabler.
62

 

Då uppsatsens frågeställning är hur de transportpolitiska målen är representerade i förslaget 

till förändrad busstrafik i Uppsala kommun blir det väsentliga materialet text. Därför blir 

någon form av innehållsanalys aktuell och den kvalitativa innehållsanalysen lämpar sig då väl. 

Syftet är vidare att försöka få en förståelse och en helhetsbild av en viss aspekt (de nationella 

transportpolitiska målen i förslaget) i en given text. Därför blir det som beskrivits ovan ett 

systematiserande och i viss mån ett kritiskt granskande. Systematiserande i den mån att 

försöka ordna det innehåll jag är ute efter logiskt. Den kritiska granskningen består i att 

försöka se inte enbart vad som uttrycks explicit, bokstavligen står i texterna, utan även 

undersöka om det finns implicita, antydda, uttryck för någonting. Med detta sagt att det inte 

nödvändigtvis behöver finnas någonting antytt eller för den delen inkonsekvent. Jag har inte 

initialt inlett studien med förförståelsen att det måste finnas någonting esoteriskt eller 

mystifierat i materialet. Därför är jag öppen för att det kan tänkas finnas implicita uttryck som 

är relevanta för uppsatsen.  
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4.2 Analysverktyg  
Då de transportpolitiska målen är så att säga givna, baseras svaret på frågan om hur dessa är 

representerade i beslutet på mina tolkningar. För att nå dit använder jag mig av Bacchis 

What’s the problem represented to be? och mer specifikt de frågeställningar hon presenterar i 

sitt analysverktyg. Däremot kommer jag inte att slaviskt följa hennes frågor eller ens så att 

säga ansluta mig till hennes föreställningsvärld eller rekommendationer. Det ska snarare ses 

som ett Bacchi-inspirerat analysverktyg jag använder mig av. Därför begår jag ”våld” på 

Bacchi och väljer de frågor hon formulerat som passar denna uppsats.  

De av Bacchis frågor jag använder är: 

1. Vad är problemet (t.ex. spelmissbrukare, narkotikamissbruk, våld i hemmet, global 

uppvärmning, hälsoklyftor, terrorism etc.) representerat att vara i en specifik policy? Samt  

5. Vilka effekter skapas genom denna problemrepresentation?  

Som jag använder dessa frågor, nummer ett och fem, ska det förstås som:  

Vad är problemet? Vad uttrycks som problematiskt och behöver lösas i beslutet? 

Vad blir lösningarna på problemet? Vilka åtgärder föreslås? 

Dessa mina formulerade frågor blir vägledande i den innehållsanalys som genomförs, det vill 

säga att med dessa analyserar jag fram det väsentliga jag vill få fram. Detta jämförs och 

diskuteras sedan i relation till de transportpolitiska målen. Främst presenteras resultaten med 

illustrerande citat från text och kommentarer kring dem. Borta från Bacchis ursprungliga 

frågor är sådant om vad som inte sägs, vilka antaganden som ligger bakom, hur det kan 

ifrågasättas och så vidare. Detta eftersom jag inte ansåg att det hade någon relevans för min 

studie. Det kan diskuteras hur reliabelt och nära liggande validitet detta är. Bacchi närmar sig 

snarare ett renodlat diskursanalytiskt tillvägagångssätt. Men jag anser att det går att ha en 

undersökning med en diskursanalytisk teoribildning utan att för den sakens skull ansluta sig 

till ett helt idépaket.
63

 Det fruktbara med Bacchis teori är att den kan inspirera till att försöka 

djupare analysera huruvida någonting kommer till uttryck i policys, vilket är hennes främsta 

material att jobba med enligt hennes rekommendationer.  

4.3 Val av material 

Materialet är lätt överblickbart då det rör sig om två dokument; Nytt linjenät 2017 för Uppsala 

stadstrafik och Strategier för stadstrafiken i Uppsala, båda från Kollektivtrafikförvaltningen 

UL, utgivet 2016 respektive 2015. Man kan konstatera att det rörande äkthetskriterier är 

relevant material för den här uppsatsen. Det har publicerats nära i tid och handlar om det som 

titeln antyder, ett förslag till nytt linjenät. Jag är inte särskilt intresserad av hur det formulerats 

över tid (även om det finns material för det som de medborgarmöten som anordnats före det 

slutgiltiga förslaget lades fram och efter remissrundor). Jag har avgränsat fokuset för studien 

enbart på det förslag som sedermera blev fattat beslut om det nya linjenätet för Uppsalas 

busstrafik. Sedan har jag lagt till det strategidokument som kollektivtrafiknämnden i region 

Uppsala tagit fram, som ett material att analysera tillsammans med linjenätsförslaget. Detta 

eftersom jag ansåg att det kompletterade förslaget och berör i praktiken samma sak, den 

förändring som sedan kommit till stånd i busstrafiken. Jag hade kunnat använda mer material 

som olika politiska planer, måldokument, debatter i de politiska församlingarna etc., men 

valde att fokusera på det konkreta förslaget för att avgränsa till någonting konkret och enkelt. 
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Annars hade nog omfånget varit så pass vitt, att på det stora hela studera region Uppsalas 

transportpolitiska formuleringar och den diskurs som finns och funnits där över tid, vilket inte 

har varit min ambition.  

 

5. Det nya linjenätet och strategier för stadstrafiken 
I det följande avsnittet sker analyserandet och illustrerandet av pedagogiska citat från 

dokumenten samtidigt för att tydliggöra på ett begripligt sätt det relevanta från studien. I 

nästa avsnitt följer en sammanfattande diskussion och beskrivning av slutsatser.  

5.1 Nytt linjenät 2017 för Uppsala stadstrafik 

I början av dokumentet slås det fast vilket problem som existerar och i vilken kontext man ska 

förstå problemet. Befolkningsantalet i Uppsala växer snabbt vilket beror på högre födslotal 

och ökad inflyttning vilket bland annat förklaras av att Uppsala är Sveriges största 

arbetsmarknadsregion. Det slås även fast att Uppsala behöver klara en omställning till ett 

hållbart transportsystem. Det som beskrivits kan sammanfattas som att efterfrågan förväntas 

öka. Förslaget slår fast att det behövs ett mer effektivt utnyttjande. Effektivare användning av 

tätheten i stadsbebyggelsen genom att kollektivtrafiken blir utrymmeseffektiv för transport av 

varor, gods och människor. Den ökade efterfrågan på transporter föreställer man sig kommer 

att öka trängseln. Andelen resor med kollektivtrafik och god framkomlighet anses öka 

effektiviteten i transportsystemet.
64

 Kontextbeskrivning avslutas med en passus om 

konkurrenskraft:  

För att kollektivtrafikens andel ska öka måste den vara ett attraktivt val för Uppsalas medborgare. Det 

innebär bl a att den måste vara snabb, bekväm, pålitlig och miljösmart. Det innebär att bussarnas 

restider måste vara konkurrenskraftiga med bilens och att bussarna inte kan fastna i vägtrafikens 

köer. Genom ett utvecklat linjenät i kombination med förbättrad framkomlighet ges restidsvinster för 

resenären, samtidigt som kollektivtrafiken och vägnätet kan bedrivas och användas mer effektivt. Helt 

enkelt en enklare vardag och bättre reseupplevelse för våra resenärer.
65

 

Trots att det anförs flera mål i samma stycke som miljömål och tillgänglighet är det 

konkurrenskraften som är det ledande i formuleringen. Kollektivtrafiken behöver öka och det 

talas om restidsvinster, konkurrenskraft och effektivitet.  

Liknande formuleringar dyker upp även när bristerna i det gamla linjenätet beskrivs. Bland 

annat är det otydligt:  

Dagens linjenät är otydligt och inte anpassat efter ett växande Uppsala. Det består av 19 

stadsbusslinjer varav 4 är utpekade stomlinjer, men skillnaden mot övriga linjer är inte entydig. 

Därtill finns 3 mjuka linjer för de resenärer som har behov av en högre servicenivå och mycket god 

tillgänglighet. Totalt finns 22 busslinjer som längs flera sträckor löper parallell eller omlott. Ett 

otydligt linjenät är även svårt att informera om. Det saknas t ex en tydlig linjenätskarta, så att 

resenären kan förstå hur systemet fungerar och hänger samman. Det saknas även tydligt utpekade 

bytespunkter.
66

 

Formuleringen växande Uppsala dyker upp igen som den kontext i vilken vi ska förstå 

otydligheten i det gamla linjenätet. Behovet av tillgänglighet för äldre som beskrivs förstås 
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som en ökad efterfrågan av en ökad skara av människor. Det talas även om att linjenätet även 

ökar restiden med bussar som kör flera omvägar. Det ökar driftskostnader vilket påverkar 

konkurrenskraften gentemot bilen som har effekter på ekonomi och miljö. Turtätheten är även 

för glest vilket sägs bero på för stort antal busslinjer i förhållande till Uppsalas storlek vilket 

ger att det blir färre turer på för många linjer.
67

 Det kan bli lite förvirrande när det slås fast att 

efterfrågan kommer att öka men att ett problem är att det är för många linjer och att dessa 

måste utnyttjas mer effektivt. De miljömässiga aspekterna antyds mest medan rent 

ekonomiskt effektiva argument är desto tydligare.  

Senare redogörs för vilka verktyg som bör användas för att utveckla stadstrafiken vilket 

beskrivs i Strategier för stadstrafiken. I detta avsnitt blir målformuleringarna tydligare i ett 

mer igenkännbart språk:  

Stadstrafiken har flera olika uppgifter i staden. Den ska erbjuda attraktiva och effektiva resor för 

befintliga och nya resenärer. Den ska ge stadens medborgare en god tillgänglighet och möjlighet att 

resa till arbete, studier, inköp, service och fritidsaktiviteter. Det ska vara enkelt att kunna leva och bo 

i Uppsala utan bil. Kollektivtrafikens ska även bidra till att staden kan erbjuda sina invånare och 

besökare goda stadsrum och livsmiljöer, vilket innebär att stadstrafiken ska drivas med förnyelsebara 

bränslen, med låg miljö- och hälsopåverkan.
68

 

Här skrivs det övergripande om miljömål, tillgänglighet och kvalitetsaspekter. Man har även 

skilt linje åt i stomlinjer vilka trafikerar färre starka stråk med en linje i varje. Sedan skiljs de 

åt i kompletteringslinjer, vilket namnet antyder kompletterar stomlinjerna till mindre 

trafikerade mål. Till sist skiljs de åt i mjuka linjen för de funktionshindrade som oftast 

trafikerar mål som Akademiska sjukhuset. Linjeskillnaderna förklaras av att det blir enklare 

och tydligare vilket är av vikt i förslaget.
69

  

Det redogörs för att turtätheten behöver bli hög och jämn:  

En viktig faktor som påverkar kollektivtrafikens attraktivitet är turtätheten, vilket förutsätter ett bra 

resandeunderlag. En förbättrad turtäthet kan få stora effekter på restiden, eftersom den både påverkar 

väntetiden vid hållplats och bytestiden (…)För att öka turtätheten och koordinationen mellan turerna 

så bör parallella linjer reduceras till fördel för färre linjer med högt och jämt turutbud. Med färre 

linjer blir det enklare att koordinera turtätheten så att turerna kommer jämnt fördelade. Idag kommer 

flera linjer samtidigt och tvingas köra i kolonn, vilket påverkar kapaciteten och upplevelsen av 

turutbudet.
70

 

Här är det effektivitetsmål som gör sig gällande i att linjerna ska reduceras men att de 

kvarvarande linjerna effektiviseras till en jämn ström av turer. Det verkar vara ett 

ekonomistiskt tänkande i att inte förlora en ”kundkrets” på grund av försämrad attraktivitet för 

tjänsten och att minska kostnader i form av effektiviseringar. Rationaliseringar skulle man 

även kunna uttrycka det som. 

Det konkreta förslaget, vars innehåll antytts redan, förklaras med:  

Det nya linjenätet som har tagits fram ska bättre matcha ett växande Uppsala och ge resenärerna en 

enklare vardag. Linjenätet är förenklat och resurserna är koncentrerade till starka stråk där bussarna 
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kommer ofta. På så vis blir systemet enkelt att förstå och pålitligt. Samtidigt som en stor andel av 

resenärerna ges ett attraktivt utbud.
71

 

Det som beskrivits dyker upp här om det växande Uppsala, enkelhet, tydlighet, 

resurseffektivitet, pålitlighet, attraktivt utbud etc. Rent konkret minskas antalet stadsbusslinjer 

till 12 stycken. De tidigare beskrivna starka stråken har hög turtäthet och gör det smidigt att 

byta mellan region- eller stadsbussar. Det talas även om knutpunkter där det beskrivs som att 

det ska vara vackert:  

I systemet finns utpekade knutpunkter där möjligheten för smidiga byten är god. Vid dessa ska 

utformningen vara både funktionell och vacker med hög kvalitet så att både stadens invånare och 

kollektivtrafikens resenärer vill vistas här. Kärnområden ska skapas runt knutpunkterna med ett gott 

utbud av service, vilket gör det möjligt för resenärerna att utföra olika ärenden i anslutning till ett 

byte. Bytespunkter utsätts för särskilt hårt slitage. Därför är hög kvalitet på materialval och skötsel 

och av den offentliga miljön särskilt viktig på dessa platser.
72

 

Det blev litet förvånande att stöta på formuleringar som ”vacker” utformning jämte hög 

kvalitet och funktionalitet. Kommentarer om estetiska utformningar dyker oftast inte upp i 

sammanhang som dessa. Enkelt och effektivt verkar återigen vara honnörsorden i detta 

stycke. Det blir effektivt med dessa knutpunkter med ett utbud av service vilket koncentrerar 

dessa till givna platser istället för huller om buller.  

De 12 stadsbusslinjerna beskrivs som ett nät:  

Förslaget på nytt stadsbusslinjenät består av 12 Stadsbusslinjer. Det består av radiella linjer som 

binder samman de olika stadsdelarna med stadens centrala delar och det regionala nätet. De angör 

viktiga bytespunkter och större målpunkter inom staden och skapar ett nät som är nåbart med gång 

eller cykel för de allra flesta i staden. De radiella linjerna kompletteras av Ringlinjen som erbjuder 

helt nya resmöjligheter för tvärresandet och kopplar samman flera stadsdelar utan att resenären 

behöver resa via centrum.
73

 

Nätmetaforen byggs på med uttryck om punkter som binds samman i nätet. Här nämns också 

uttryckligen andra trafikslag som gång eller cykel för första gången och vilken plats dessa har 

i förslaget. I regel har det handlat om busstrafiken och sedan övrig motordriven trafik medan 

gång- och cykeltrafikanter inte har berörts.  

De övriga linjetyperna, mjuka linjen och regionlinjen berörs som hastigast där mjuka linjen 

lämnas utan förändringar. Om regionlinjen beskrivs det: 

Genom utpekade bytespunkter kan smidig omstigning ske mellan regionbusstrafiken och 

stadsbusstrafiken längs flera av stadens infarter. Det kan skapa smidigare och kortare resvägar för 

resenärerna då inte alla byten behöver ske vid resecentrum. Bytespunkter som identifierats med stor 

potentiell är; Gränby centrum, Ekonomikum, Fyrishov, Löten, Ikea/Coop och Science 

park/Polacksbacken.
74

 

Fler bytespunkter föreslås på skilda geografiska platser i syfte att korta resvägar istället för att 

bara en bytespunkt existerar. Effektivitetssträvanden verkar även här komma till uttryck och i 

viss mån tillgänglighetsmål. Effektiviteten kan ökas med att sprida ut bytespunkter istället för 
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alla behöver ta sig till en centralt belägen bytespunkt vilket implicit ger tidsspillan och högre 

transportkostnader.  

Man har även i förslaget räknat på effekter med det förändrade linjesystemet: 

Genom att räta ut linjesträckningar, öka turtätheten och öka framkomligheten i de starka busstråken 

beräknas en stor andel av resenärerna (cirka 70 %) få restidsvinster och förbättrat utbud. För vissa 

uppstår samtidigt försämringar till följd av förändrade linjesträckningar. I beräkningarna ingår ej 

effekterna av de nya exploateringsområdena i Uppsala, vilka i huvudsak ligger i anslutning till de 

starka busstråken.
75

 

Man har en tilltro till att turtätheten och framkomligheten borde öka vilket ger förbättrat 

utbud. Samtidigt drar man ner på antalet linjer för att dessa anses för många i relation till 

antalet turer. Utbudet består således inte i antalet linjer utan i de restidsvinster man förväntas 

erhålla med effektivare men till antalet färre busslinjer. Det kommenteras specifikt så här: 

Trots en kraftfull reducering av antalet linjer har förslaget på nytt linjenät en fortsatt mycket god 

täckning av Uppsala stad. Över 90 % av alla invånare har max 400 m till närmsta hållplats och cirka 

80 % av alla arbetsplatser ligger inom 400 m från hållplats, vilket är en liten förbättring jämfört med 

dagens linjenät. Genom att antalet linjer är färre kan turtätheten utökas kraftfullt, särskilt mitt på 

dagen, under kvällar och helger.
76

 

Enligt förslaget verkar tillgängligheten knappt påverkas alls av indragningen av antalet 

busslinjer. Styrkan, vilket verkar återkomma, är att vid en omprioritering och därmed ett 

effektivare utnyttjande generellt sett förbättras användandet vilket gör systemet ekonomiskt 

mer gynnsamt.  

Kontexten med det växande Uppsala dyker upp lite varstans i förslaget. Linjenätet är anpassat 

efter detta menar man och det är förberett för kommande generation inom överskådlig 

framtid.
77

  

Effektivitetsaspekter syns även i kostnadsberäkningar för trafikeringen i det nya linjenätet:  

Baserat på trafikeringsförslaget har driftskostnader beräknats. För helår 2018 beräknas trafikeringen 

av förslaget på nytt linjenät kosta 478 MSEK. Det är 55 MSEK (13 %) mer än vad dagens linjenät 

kostar år 2016 och 11 MSEK (2,4 %) mer än vad dagens linjenät beräknas kosta att trafikera år 2018. 

I beräkningarna har timpriserna ökats med 3 % per och antalet timmar ökat med 2 % per år.
78

 

Effektivitetsmål syns även här i kostnadsberäkningen då det visserligen blir faktiskt ökade 

kostnader men att detta blir marginellt då timpriser och antalet timmar beräknas öka.  

Linjeförslaget avslutas med en beskrivning av en så kallad social konsekvensanalys som 

genomförts i syfte att undersöka tänkbara sociala konsekvenser. Bland annat visade resultaten 

från den att det inte fanns någon oproportionerlig fördelning av restidsvinster och förluster 

från analysområdenas ”socioekonomiska karaktär”. Man nämner även för första gången 

någonting som kan liknas vid jämställdhetsaspekter när det gäller kvinnors nyttjande av 

kollektivtrafiken:  

Förslaget till nytt stadsbusslinjenät kommer att minska restiderna med kollektivtrafiken i Uppsala 

stad. Detta gynnar främst grupper som nyttjar kollektivtrafiken i högre utsträckning och de som 
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saknar tillgång till bil. Idag är kvinnor, barn och ungdomar samt äldre överrepresenterade bland 

dessa. Jämställdhetsanalysen visar att flera grundläggande delar i förslaget om nytt linjenät gynnar 

kvinnor, eftersom de reser kollektivt i högre utsträckning än män. Fördelningsanalysen visade att 

varken områden med hög andel äldre invånare eller med hög andel barn kommer att drabbas av 

oproportionerliga restidsförluster med det nya linjenätet. Antalet barn och äldre inom gångavstånd 

till närmaste hållplats kommer i princip att förbli oförändrat. Däremot kan äldre med 

mobilitetsbegränsningar fortfarande använda mjuka linjen som ett alternativ. Ett förslag på 

trafikering av förslaget på nytt linjenät har tagits fram. Det innebär en hög och jämn trafikering under 

stora delar av dygnet på samtliga stadsbusslinjer.
79

 

Frågor om jämställdhet, andra trafikslag som gång och cykel och interregional utveckling har 

sällan belysts i det konkreta förslaget till förändrat linjenät i Uppsala kommun. Oftast har 

effektivitetsvinster, konkurrenskraft och tillgänglighet belysts medan exempelvis 

jämställdhetsaspekter nämns som hastigast. Det har gjorts analyser för även dessa men 

beskrivs, som anförts ovan, i slutet och i få meningar. Det hade varit intressant att se 

utförligare beskrivningar av vilka tänkbara konsekvenser förslaget ger och gärna på ett mer 

kritiskt sätt. 

 

5.2 Strategier för stadstrafiken i Uppsala 

I strategidokumentet beskrivs explicit den hierarki av lagar, riktlinjer och mål som påverkar 

kollektivtrafiken i Uppsala. En bild illustrerar vägen från transportpolitiska mål som går till 

regionalt trafikförsörjningsprogram och regional utvecklingsplan till den konkreta 

strategiplanen:  

Det finns mycket som påverkar kollektivtrafiken i staden. En del beslut har 

Kollektivtrafikförvaltningen egen rådighet över, medan andra beslut råder Uppsala kommun över. 

Vissa beslut regleras genom lagar, förordningar och andra myndigheters agerande.  Mål som sätts 

inom andra områden påverkar i sin tur inriktningen på planeringen av stadstrafiken. Strategin för 

stadstrafiken tar sin utgångspunkt i målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet, Uppsalas 

översiktsplan och den regionala utvecklingsplanen för Uppsala län. Den styr i sin tur hur vi jobbar 

med underliggande planer, projekt och åtgärder som direkt eller indirekt påverkar stadstrafiken.
80

 

I de konkreta strategier som beskrivs inleds det med att linjenätet ska vara enkelt och 

lättbegripligt: 

Linjesträckningarna ska vara entydiga och utan avvikelser. Däremot måste inte alla turer köra längs 

hela linjesträckningen. 

Körvägen och hållplatserna ska vara samma i båda riktningarna, vilket bl. a innebär att det inte 

förekommer enkelriktade slingor. 

Fotnoter undviks i tidtabellen.
81

 

God tillgänglighet och komfort nämns i strategipunkter som: 

Alla hållplatser ska på sikt tillgänglighetsanpassas i enlighet med Hållplatshandboken. De största 

hållplatserna anpassas först; stomlinjehållplatserna samt övriga hållplatser med över 50 påstigande 

per dag.   
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Hållplatserna ska vara lätta att nå med goda anslutningar utan hinder till gång- och cykelnätet.  

 Vid större hållplatser eller hållplatser som täcker in ett större geografiskt område, ska väderskyddade 

cykelställ övervägas. Cykelställen ska möjliggöra ramlåsning.  

 I stadstrafik kan stående resenärer inte helt undvikas, men ingen linje ska regelbundet ha mer än 40 

% stående resenärer och de ståendes restid ska inte överstiga 15 minuter. Är resandet större än så 

sätts förstärkningsbuss in.
82

   

Det är verkligt ambitiösa mål som uttrycks som att mer än 40 % stående resenärer ska 

åtgärdas och att det ska finnas goda anslutningar till gång- och cykelvägar. För att gynna och 

utveckla kollektivtrafiken fastställs strategier i arbetet för det. Bland annat ska ny bebyggelse 

vara i anslutning till stomlinjerna vilket kan skapa högre turtäthet på ett resurseffektivt sätt. 

Parkeringsplatser med avgifter ska användas om dessa är i anslutning till de starka 

kollektivtrafiksstråken. Det beskrivs även att kollektivtrafiken ska anpassas till stadsmiljön så 

det ges en god ”image” och ökad kännedom.
83

  

Strategier för stomlinjer beskrivs som:  

Stadstrafikens stomlinjer: 

Trafikerar ett begränsat antal starka stråk med en linje i varje. 

Binder samman de olika stadsdelarna med stadens centrala delar och det regionala nätet. 

Angör viktiga bytespunkter och större målpunkter inom staden och skapar ett nät som är nåbart med 

gång eller cykel för de allra flesta i staden. 

I de gator som markerats som stomlinjestråk ska framkomligheten för kollektivtrafik ha högst prioritet 

bland trafikslagen. Trafiken planeras efter principen ”tänk spår – kör buss”.
84

 

Här känns formuleringar igen från förslaget om nytt busslinjenät. Stomlinjer har hög prioritet 

och det talas om olika punkter i ett sammanhängande nät. Vidare beskrivs strategierna för 

stomlinjerna som att körutrymmet för kollektivtrafikfordon ska prioriteras, hållplatstider ska 

kortas ner till ett minimum och resandeunderlaget bör vara stort för att motivera ett högt 

turutbud.
85

 För de övriga linjerna är det liknande formuleringar som i busslinjeförslaget om att 

dessa kompletterar stomlinjen och var dessa ska prioriteras.
86

 

Det finns likheter i strategidokumentet med det som beskrivits i busslinjeförslaget. Det trycks 

mycket på effektivitet och resursanvändning men även tillgänglighet och i lite mindre mån 

kollektivtrafikens attraktion och begriplighet. I strategidokumentet uttrycks målhierarkin än 

tydligare än i busslinjeförslaget, där vägen från transportpolitiska mål till utfallet (i det här 

fallet strategidokumentet) filtreras genom regionala planer kring trafikförsörjning och 

stadsutveckling.  
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6. Diskussion och slutsatser 
I det här avsnittet förs en sammanfattande diskussion om resultaten och slutsatser. 

Förslaget om förändrat linjenät hade liksom strategidokumentet flera mål som uttrycktes 

samtidigt. För förslaget var det mycket kring effektivitet, begriplighet och tillgänglighet. Mot 

slutet berördes jämställdhetsaspekter och i viss mån funktionshindrades tillgänglighet (främst 

pensionärer). Vad som oftast poängterades i förslaget var att det nya linjenätet skulle fungera 

mycket mer effektivt, minska slösande med resurser både ekonomiska och av tidsmässig art 

och konkurrenskraft. Det präglas av ett ekonomistiskt språkbruk för att motivera flera delar av 

förslaget. Kontexten i vilken förslaget tog avstamp i bestod i de utmaningar en växande 

befolkning för med sig. Efterfrågan på transporter kommer att öka vilket måste innebära att 

busstrafiken i det är fallet måste utvecklas. Det blir dock märkligt när man drar in flertalet 

busslinjer och rationaliserar dem med ökat antal turer. Det motiveras med att det är en 

effektivare användning men måste ju samtidigt innebära neddragningar för några.  

Språkbruket som använder ekonomiska symbolord verkar dominera över låt säga ett 

språkbruk som kan säga att tillgänglighetsmål ska förstås som rättvisa för medborgare eller 

miljömål som rätt till renare luft och minskat buller etc. Miljöaspekter berörs men oftast i 

termer av att det effektivare utnyttjandet av kollektivtrafiken konkurrerar bättre med bilen 

som alternativt färdmedel som i sin tur ger att kvinnor, barn och funktionshindrade får ett ökat 

utbud.  

När det gäller uppsatsens fråga, om hur de transportpolitiska målen representeras är de mest 

närvarande i strategidokumentet där uttryckligen implementeringskedjan beskrivs. Där är 

visserligen de transportpolitiska målen formulerade i regionens trafikförsörjningsprogram och 

huruvida dem är helt eller delvis överensstämmande med de nationellt formulerade 

transportpolitiska målen ligger utanför denna studie.  

I linjenätsförslaget uttrycks aldrig huruvida några transportpolitiska mål är närvarande eller 

inte. Däremot kan man implicit ana att några gör sig gällande. Hänsynsmålet i de 

transportpolitiska målen berörs inte alls vad jag har kunnat se. Det är i sådana fall 

funktionsmålet som ligger närmast till hands. Sett till dess preciseringar verkar tillgänglighet 

och konkurrenskraft vara mest representerade i förslaget. Det övergripande målet om 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning är väldigt närvarande 

i de formuleringar som finns i linjenätsförslaget. I övrigt är det sparsmakat, det nämns i 

förbifarten men tyngdpunkten har allt som oftast legat på det ovan anförda.  
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