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Hösten 2009 fick jag i uppdrag att genom
föra en omfattande förändring inom den 
svenska statsförvaltningen. Två stora 
och väletablerade statliga verk – Banver
ket och Vägverket – skulle läggas ned och 
en ny trafikslagsövergripande myndig
het bildas. Även ett antal mindre myndig
heter berördes av förändringen. Jag hade 
180 dagar till mitt förfogande. När jag tog 
på mig uppdraget hade jag varit verksam 
inom näringslivet under lång tid. Även om 
det fanns likheter mellan näringslivet och 
myndighetsvärlden insåg jag snart att det 
var väsentligt mer komplext att förändra 
och leda en statlig och politiskt styrd verk
samhet av den här storleken. Bildandet av 
det nya verket tog inte slut i och med den 
officiella invigningen i april 2010, utan är 
en process som fortgått under flera år och 
som i vissa avseenden fortfarande pågår.

Denna skrift beskriver hur Trafikver
kets bildande gick till och belyser frågor 
som varit kritiska för att etablera en myn
dighet med en ny trafikslagsövergripande 
uppgift. Den lyfter också fram sådant 
som kan vara av mer generellt intresse 
vad gäller att leda stora organisationsför
ändringar inom staten. Den vänder sig till 
politiker, tjänstemän och forskare som är 
intresserade av frågor om statsförvalt
ningen i allmänhet och om organisering 
av transporter och infrastruktur i synner

het. Den vänder sig också till Trafikver
kets medarbetare, vare sig de själva varit 
med under förändringen eller kommit in i 
myndigheten i ett senare skede. 

Trafikverkets bildande är intressant 
eftersom det handlar om en stor verksam
het som på kort tid strukturerades om. 
Organisationen har drygt 6 500 medar
betare och en årlig budget på över 50 milj
arder kronor, vilket gör  Trafikverket till 
en av Sveriges större  myndigheter. Tra
fikverkets verksamhet påverkar män
niskor och företag varje dag. När järn
vägen, eller vägsystemet inte fungerar 
som förväntat är det något som märks och 
som berör. Detta skapar ofta rubriker i 
medierna och leder till krav på politiska 
åtgärder från riksdag och regering. 

Trafikverket bildades utifrån en tyd
lig idé om att åstadkomma förnyelse. Fyra 
faktorer utgjorde grund för inriktningen. 
För det första så skulle den nya organisa
tionen bidra till att sätta transportsekt
orns samlade förmåga att nå målen om 
samhällsekonomisk effektivitet och lång
siktig hållbarhet i centrum, snarare än de 
enskilda trafikslagens förmåga att bidra 
till dessa mål. För det andra framhölls vik
ten av att samla planeringen av åtgärder 
för alla trafikslag i en gemensam process 
med bättre förutsättningar för politiskt 
inflytande och politiska avvägningar. För 

det tredje betonades betydelsen av regi
onalt inflytande. Och slutligen, för det 
fjärde fanns förväntningar om effektivi
sering av verksamheten till följd av stor
driftsfördelar både i myndigheten interna 
verksamhet men också genom ökade möj
ligheter till ökad produktivitet i exempel
vis anläggningsbranschen.

Det har hittills skrivits lite om Trafik
verkets bildande, både i den förvalt
ningsorienterade forskningen och i den 
 allmän na samhällsdebatten. Syftet med 
den här skriften är att råda bot på detta 
genom att utgöra en dokumentation som 
beskriver, och i viss mån  analyserar, 
Tra fikverkets bildande och  verksamhet 
under den tid jag har haft förmånen att 
leda myndigheten. Idén till att doku
mentera Trafikverkets bildande  kommer 
ursprungligen från ett samtal mellan 
dåvarande stats sekreteraren Carl von der 
Esch och mig.

Skriften är en antologi som består av 
artiklar med olika inriktning. Till min 
hjälp har jag haft medarbetare som själv
ständigt författat olika delar. Slutresultatet 
har emellertid redigerats av mig person
ligen och jag tar ansvar för eventuella bris
ter eller felaktigheter som kan förekomma.

Skriften börjar med en artikel som 
beskriver hur tanken på ett nytt Tra
fikverk kom upp på agendan och utred

des samt det arbete som gjordes för att 
förbereda den nya myndigheten. I den 
andra artikeln ger jag min personliga bild 
av mitt arbete som ansvarig för att bilda 
Trafikverket. Den tredje artikeln beskri
ver perioden från att Trafikverket bild
ats i april 2010 till och med slutet av min 
period som generaldirektör i februari 
2015. Även denna artikel följs av mina 
personliga reflektioner av och vad som 
varit viktiga frågor i mitt ledarskap och 
sätt att forma organisationen. Därpå föl
jer tre artiklar som fokuserar på teman 
som varit centrala i förändringsarbetet då 
Trafikverket formades. En av dessa artik
lar analyserar betydelsen av den nya roll 
Trafikverket tagit på sig som samhällsut
vecklare i planeringen av transportsyste
met. En annan fokuserar på ett föränd
rat gränssnitt mellan Trafikverket och 

entreprenadföretag vad gäller upphand
ling och genomförande av infrastruktur
investeringar i anläggningsbranschen. 
Den tredje av dessa artiklar handlar om 
järnvägens förändrade funktion och den 
stora uppmärksamhet som järnvägsfrå
gorna har fått under min tid som ansvarig 
för Trafikverket samt de utmaningar som 
jag ser finns i närtid.

Jag har också valt att begränsa mig till 
de områden som mest påverkats av Tra
fikverkets bildande. Det finns också andra 
verksamheter som inte direkt omfattas av 
bildandet men där det genomförs stora ut
vecklingsinsatser, som exempelvis in om 
färjeverksamheten och förarprovs verk
samheten. 

Den bild av Trafikverket som målas 
upp här är inte den enda möjliga beskriv
ningen av vad som har skett. Den präglas 

av hur jag personligen har uppfattat olika 
skeenden. Beroende på vilket perspektiv 
man väljer så ser man och betonar olika 
saker. Min avsikt har inte varit att för
sköna eller undvika svåra frågor, utan att 
ge en, utifrån mitt perspektiv, så korrekt 
bild som möjligt. Min förhoppning är att 
skriften ska bidra till ökad förståelse för 
hur Trafikverket bildades och vilka utma
ningar som har präglat verksamheten. 
Jag hoppas också att den kan inspirera till 
fortsatta analyser av organisationsföränd
ringar i staten och analyser som syftar till 
nya trafikslagsövergripande perspektiv.

Gunnar Malm

Inledning
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Av John Hultén

Transportsektorns organisering  
och omorganisering
Trafikverkets verksamhet kan spåras mer 
än 150 år tillbaka i tiden. Redan vid början 
av 1800talet togs de första stegen mot en 
statlig myndighetsstruktur inom trans
portområdet. Vid den här tiden debatte
rades framför allt huruvida det var  staten 
eller privata företag som skulle  ansvara 
för den infrastrukturutbyggnad som 
kräv des för den framväxande svenska 
industrinationen. En som argumenterade 
för kraftfull statlig inblandning var Axel 
Erik von Sydow, senare första överdirek
tör för Kungliga styrelsen för allmänna 
wäg och vattenbyggnader. Enligt honom 
var offentliga satsningar på förbättrade 
kommunikationer enda sättet att råda bot 
på ”Sveriges fattigdom, nöd och nedtryck
ta belägenhet”1.

Under de kommande decennierna blev 
infrastrukturfrågorna allt viktigare för 

staten och det uppstod behov av att skapa 
organisationer som kunde bedriva verk
samheten. År 1841 bildades den statliga 
myndigheten Väg och vattenbyggnads
styrelsen som under Civildepartementets 
ledning fick i uppdrag att verka för statlig 
utbyggnad av allmänna kommunikationer. 
Drygt tio år senare organiserades även den 
snabbt växande järnvägsverksamheten. 

Myndigheterna var vid denna tidpunkt 
inte så stora. Väg och vattenbyggnads
styrelsen bestod av endast sju anställda 
när den startade2. Under slutet av 1800
talet och första hälften av 1900talet tog 
staten gradvis alltmer kontroll över den 
snabbt växande transportsektorn genom 
ökad reglering och genom förstatli
gande av tidigare privata verksamheter. 
 Flyget, som var ett nytt trafikslag, reg
lerades redan från start, delvis motive
rat av säkerhetsskäl. Men regleringsivern 
kom även att omfatta lokala transport

lösningar som buss och taxinäringarna. 
Även järnvägen reglerades3.

Regleringen och förstatligandet med
förde att myndigheterna med tiden växte 
till omfattande verksamheter. När Väg 
och vattenbyggnadsstyrelsen 1967 änd
rade namn till Statens vägverk fanns 
cirka 13 750 anställda, varav 5 000 tjäns
temän2. SJ var vid samma tidpunkt Sve
riges enskilt största arbetsgivare, med 
sina cirka 50  000 anställda. Också på 
kommunal nivå växte det offentliga åtag
andet inom det transportpolitiska områ
det. Under 1970talet nådde den offentliga 
expansionen sin klimax. Vägar, järn vägar, 
flygplatser och många hamnar ägdes vid 
denna tidpunkt av det offentliga. Även 
trafikeringen av till exempel järnvägs, 
buss och flygtrafik drevs i stor utsträck
ning av offentliga aktörer. Undantaget 
var lastbils och personbilstrafiken som 
utvecklades och drevs i privat regi4.

Från Vägverket och Banverket  
till Trafikverket 
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Näringslivet som förebild
Från den senare delen av 1970talet 
bi drog ekonomiska kriser och svaga stats
finanser till att skapa ett starkt föränd
ringstryck i offentlig verksamhet. Fort
satt offentlig expansion betraktades som 
otänkbar. Samtidigt uppfattades offent
liga organisationer som alltmer problem
atiska. I en serie utredningar betonades 
vikten av förnyelse genom omprövning 
av det offentliga åtagandet. Den övergri
pande inriktningen var att den offentliga 
 sektorns omfattning skulle minska och i 
större utsträckning organiseras utifrån 
principer hämtade från näringslivet. 

Från slutet av 1980talet och framåt 
har dessa idéer haft stor inverkan på den 
svenska transportsektorns organisa
toriska förändring. Detta har bland annat 
kommit till uttryck i att verksamheter 
bolagiserats, avreglerats, konkurrensut
satts och privatiserats. Synen på statlig 
styrning har förändrats genom att detalj
styrning ersatts av mål och resultatstyr
ning, att nya och mer specialiserade myn
digheter har bildats för att följa upp att 
verksamheten bidrar till målupp fyllelse 
samt att många statliga verksamheter 
organiserats i bolagsliknande former. 
Den mer fragmenterade organisations
struktur som i och med det har skapats 
har i sin tur medfört ett stort behov av 
olika  sorters samarbetsorganisationer 
och nätverk för att koordinera sådant som 
tidigare skedde inom ramen för en och 
samma organisation. 

Utvecklingen inom järnvägen är ett 
exempel. I slutet av 1980talet var i prak
tiken hela järnvägssektorn organise
rad inom dåvarande affärsverket Statens 
järn vägar (SJ) som dessutom hade stora 
intressen i buss, speditions, färje och 
hotellverksamhet. År 1988 bröts spår

infrastrukturen ut från SJ och den statliga 
myndigheten Banverket bildades. Under 
1990talet renodlades SJ till ett järnvägs
företag, samtidigt som marknaden grad
vis öppnades upp för konkurrens.

År 2001 bolagiserades och separera
des stora delar av den kvarvarande verk
samheten. Då bildades bland andra SJ AB, 
Green Cargo AB, Jernhusen AB och Euro
maint AB. Några av dessa företag är i dag 
privatiserade, medan andra fortfarande 
är statligt ägda. Av och omregleringen 
har under senare år fortsatt, med succes
sivt utvidgad marknadsöppning, separe
ring och bolagisering av spårunderhåll 
och bildandet av nya trafikslagsövergrip
ande myndigheter såsom Trafikverket 
och Transportstyrelsen5.

Trafikslagsövergripande  
organisation har diskuterats förr
Redan i slutet av 1980talet, i samband 
med att Banverket bildades, diskuterades 
möjligheten att samla väg och banfråg
orna i en och samma myndighet. Pådriv
ande var Vägverkets dåvarande general
direktör PerAnders Örtendahl som såg 
möjliga vinster i ett samordnat infra
strukturverk6. I direktivet till kommittén 
för inrättande av statens banverk konsta
terades att det fanns många gemensamma 
uppgifter inom väg och järnvägsom rådet 
när det gällde till exempel planering, 
administration, geoteknik, brobygg ande 
och projektering. Kommittén fick där
för i uppdrag att pröva för och nack delar 
med en gemensam myndighet för ban 
och vägfrågorna. Den kom fram till att en 

sammanslagning inte var lämplig7. Ytter
ligare förändringar i Banverkets struktur 
skulle enligt kommittén inte gå att för
ena med bevarad effektivitet och dräg
liga arbetsförhållanden för personalen. 
Den världsunika delningen mellan trafik
företag och infrastrukturhållare och den 
förestående flytten till Borlänge ansågs 
vara utmaningar nog8.

Trots att det inte blev någon gemen
sam organisation innebar bildandet av 
Banverket en likriktning av myndighets
strukturen inom väg och banhållningen. 
Det skedde främst genom att även järn
vägens planering organiserades på ett lik
nande sätt som det som sedan länge varit 
standard på vägsidan. Men även om Väg
verket och Banverket arbetade med att 
förvalta, underhålla och utveckla trans

1841 Kongl. styrelsen för allmänna wäg- och wattenbyggnader inrättas.

1855 Statens järnvägsbyggnader inrättas för byggandet av stambanorna.

1856 SJ bildas.

1882 Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen övertar ledningen för statens 
järnvägsbyggande.

1887 Kungliga järnvägsstyrelsen tar över ansvaret för både infrastruktur och 
trafikering av den statliga järnvägen.

1939 Beslut om att enskilda järnvägar ska övertas av staten.

1944 Vägnätet förstatligas.

1988
Statens järnvägar delas upp i Banverket och affärsverket Statens järnvägar. 
Tillståndsgivning och kontroll av enskilda järnvägar, spårvägar och pendeltåg 
flyttas till den nybildade Järnvägsinspektionen.

1992
Omorganisation av Vägverket som innebär att de tidigare vägområdena 
läggs ned och att sju vägregioner skapas. Produktionsdelen skiljs från 
myndighetsdelen.

2004 Järnvägsstyrelsen bildas för tillsynsfrågor och överprövningar inom 
järnvägssektorn. Den nya myndigheten tar över Järnvägsinspektionens uppgifter.

2006 Omfattande omorganisation av Banverket.

2008 Vägverket omorganiseras för ökad renodling och nationell samordning.

2009 Transportstyrelsen bildas.

2010
Trafikverket bildas och tar över Vägverkets och Banverkets tidigare 
arbetsuppgifter, planeringsansvaret för sjö- och luftfartsfrågorna från sjöfarts- 
respektive luftfartsverket samt vissa statistikuppgifter från SIKA.

2011 Trafikverket övertar Rikstrafikens verksamhet.

Större organisationsförändringar av svenska väg- och järnvägsmyndigheter.

När Banverket bildades i slutet av 1980-talet fanns tankar om en trafikslagsövergripande myndighet. Så blev det inte. Flytten till Borlänge ansågs vara utmaning nog.
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portinfrastruktur, präglades de av olika 
organisationskulturer. Delvis kan detta 
förklaras av de olika traditioner som präg
lat järnvägs och vägförvaltning. Järn
vägssystemet är till sin karaktär stelt och 
med stora systemeffekter i trafikeringen. 
För att på ett säkert och effektivt sätt 
kunna driva järnvägstrafik krävs organ
isa tioner som i högre utsträckning är 
cent raliserade och som baseras på hierar
kisk styrning. Den statliga styrningen av 
järnvägen har därför växt uppifrån och 
ner, med begränsat utrymme för decent
raliserat beslutsfattande. Väginfrastruk
turen har utvecklats på rakt motsatt sätt, 
nerifrån och upp. Visserligen kopplade 
staten under 1900talet gradvis ett fast
are grepp genom regleringar och förstat
ligande, men i stor utsträckning har väg
trafiken förblivit decentraliserad. Skilda 
förutsättningar har alltså bidragit till att 
olika kulturer utvecklats.

I och med att Banverkets huvudkontor 
flyttades till Borlänge underlättades och 
utvecklades ett frivilligt samarbete mel
lan de två verken inom flera gemensamma 
områden.

Varför omorganisera?
Omorganisationer är ett populärt poli
tiskt verktyg. Oftast är det något som 
drivs uppifrån, från ledande tjänstemän 
och politiker. Mer sällan kommer krav på 
omorganisationer från  allmänheten eller 
från medarbetare i den offent liga sektorn. 
Inom forskningen finns flera förklaring
ar till att det blir aktuellt med omorgan
isering. Den vanligaste förklaringen som 
brukar föras fram, är att en ny organi
sation bättre kan möta de problem och 
utmaningar som finns. Det kan bottna i 
ett omvandlingstryck skapat av till exem
pel sociala, ekonomiska eller demografis
ka förändringar som gör att man anser 

att den tidigare organisationen inte läng
re kan möta kraven9. Den organisation 
som krävdes för att bygga ut järn vägen 
under 1800talet eller de stora vägpro
jekten under 1950 och 60talen behö
ver inte nödvändigtvis vara lämpad för 
utmaningar som till exempel handlar 
om att begränsa transportsektorns kli
matpåverkan eller för att underhålla den 
infrastruktur som redan finns. Organisa
toriska lösningar måste utifrån denna 
logik ständigt anpassas och förnyas till 
den uppgift som ska utföras. Ibland sker 
detta genom mindre justeringar, ibland 
genom mer omdanande förändringar och 
helt nya sätt att se på hur verksamhet ska 
styras och bedrivas. Omorganisation kan 
skapa ett tryck som gör att en verksam
hets inriktning och omfattning kan för
ändras. Genomgripande förändringar 
be höver inte innebära att nya myndighe
ter skapas och gamla läggs ned. Det kan 
också göras genom nya arbetssätt och mål 
inom ramen för en befintlig organisation.

Organisationsförändringar kan inte 
enbart förklaras som ett rationellt svar 
på nya utmaningar. De drivs även av 
idéer som i likhet med moden tenderar 
att komma och gå. Det som vid en period 
tas för givet som det tidsenliga, moderna, 
effektiva och naturliga sättet att organi
sera på, kan vid en senare tidpunkt fram
stå som omodernt och ineffektivt10. För
ändring underblåses ofta av organisa
tionskonsulter som har som affärsidé att 
lansera och hjälpa till att genomföra nya 
organisationslösningar. Sådana föränd
ringar dras ofta igång utan att det finns 
någon entydig forskning som ger stöd åt 
att reformen verkligen löser de problem 
som den sägs göra10. 

En annan och i viss mån relaterad för
klaring är att det kan finnas politiska 

motiv till att omorganisera. Detta kan ske 
dels på ideologisk grund, dels som ett sätt 
att signalera politisk handlingskraft. I en 
komplex värld där till exempel internatio
nella beroendeförhållanden gör det svårt 
för den nationella politiken att förändra 
och påverka, återstår organiseringen 
av statens egen verksamhet som ett av 
få områden politikerna fortfarande kan 
kontrollera9. Det är betydligt enklare att 
genomföra en organisatorisk förändring 
av de egna myndigheterna än att genom
föra åtgärder som får verkligt genomslag 
i hur transportsystemet fungerar. Omorg
anisering blir en politisk symbolåtgärd 
som signalerar handlingskraft och vilja 
att förändra.

Politik för en ny myndighetsstruktur
Hösten 2004 togs ett viktigt steg mot en 
trafikslagsövergripande organisering 
in om transportsektorn. Ursprunget var 
att ett antal riksdagsledamöter ifrågasatte 
Vägverkets sätt att hantera den så kallade 
vägtrafikinspektionen och tog  initiativ 
till omorganisation av Vägverkets inspek
tionsverksamhet11. Mot den socialdemo
kratiska regeringens vilja föreslog trafik
utskottet att det senast under det första 
halvåret 2006 skulle inrättas en gemen
sam myndighet för all inspektionsverk
samhet inom sjö luftfarts, väg och ban
trafik12. Bland motiven för en gemensam 
myndighet framfördes samordnings
vinster i fråga om metoder och expertis 
mellan de olika trafikslagen samt mellan 
administrativa funktioner. Förslaget stöd
des av alla riksdagspartier utom Social
demokraterna, som ville ge regeringen ett 
mer förutsättningslöst uppdrag att ut re
da inspektionsverksamhetens framtida 
organisering. De första initiativen till en 
mer trafikslagsövergripande myndighets
struktur togs alltså redan innan  Alliansen 

Omorganisation kan skapa ett tryck för förändring som gör att verksamhetens inriktning omprövas.
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övertog regeringsmakten. Tankar om 
ett mer trafikslagsövergripande synsätt 
fanns även på andra håll. I Finland för
bereddes bildandet av ett trafikverk, och 
på europeisk nivå påbörjade EUkommis
sionen arbetet med att skapa ett gemen
samt europeiskt transportområde.

I valrörelsen 2006 drev de borgerliga 
partierna en tydlig linje vad gällde den 
statliga förvaltningen. Myndigheterna 
ansågs vara för många och budskapet var 
att antalet myndigheter skulle minska 
med en borgerlig regering. När Allians
regeringen övertog regeringsmakten hös
ten 2006 ökades reformtakten, inte minst 
inom det transportpolitiska området. 
Inom Alliansregeringen fick Centerpar
tiet ansvar för infrastrukturfrågorna med 
Åsa Torstensson som ny infrastrukturmi
nister och Leif Zetterberg som statssekre
terare. En av få frågor som de ärvde från 
föregående regering var den om inspek

tionsverksamhetens omorganisering. Det 
var en fråga som sannolikt  passade den 
nya regeringens förvaltningspolitiska 
inriktning och som gav anledning till fun
deringar över ytterligare organisatoriska 
förändringar inom transportområdet. 
Tankar om en helt ny struktur fick fäste. 
Enligt Leif Zetterberg var den bärande 
idén att renodla de olika aktörernas roller:

När vi tillträdde såg vi att det var ett 
virrvarr av olika aktörer och att det 
dessutom fanns konflikter i de olika upp
dragen. Det var en väldigt fragmenterad 
situation. Vi konstaterade att det fanns 
tre olika funktioner – ”tillsynen”, ”affä
ren”, samt ”det politiska uppdraget”. De 
här rollerna ska inte blandas. Om de i 
stället hålls isär skapas tydlighet.13

Med detta som utgångspunkt inleddes 
en omfattande omorganisering. Visionen 
var att antalet myndigheter skulle minska 
och rollerna renodlas och en illustration 

av visionen visas ovan. Det som uppfat
tades som en fragmenterad och spretig 
 statlig organisation skulle samlas i tre 
organ isa tionsformer. I Transportstyrel
sen skulle frågor om normgivning, till
ståndsgivning, tillsyn, registerhållning 
och fordon samlas. I det som i bilden be
nämns Transportverk skulle frågor om 
sektorsansvar, forskning, planering, be
ställning, myndighetsutövning, analys 
och statistik samlas. Därutöver  förutsågs 
en bolagsgrupp bestående av de statligt 
ägda företagen inom transportområdet. 
Med denna inriktning satte den politiska 
ledningen på Näringsdepartementet en 
ambitiös reformagenda i rullning.

Det första steget var att inrätta en tra
fikslagsövergripande tillsynsmyndighet. 
Detta resulterade i att den nya myndighe
ten Transportstyrelsen bildades i januari 
2009. En utredning tillsattes för att ana
lysera förutsättningarna för att ombilda 
Statens väg och transportforskningsin
stitut (VTI) och delar av Statens insti
tut för kommunikationsanalys (SIKA) 
till aktiebolag. Även luftfartens organi
sation var på agendan, vilket precis som 
i fallet med inspektionsmyndigheten var 
en utredning som Alliansen ärvt av den 
tidigare socialdemokratiska regeringen. 
Arbetet resulterade i att Luftfartsverket 
ombildades till ett aktiebolag för drift och 
förvaltning av de statliga flygplatserna, 
och ett affärsverk för flygtrafiktjänsten. 

Bolagisering banar väg  
för fortsatt förändring
Våren 2007 tillsatte regeringen en utred
ning för att se över förutsättningarna att 
bolagisera vissa verksamheter vid Väg
verket och Banverket. I oktober samma år 
lämnade utredaren Christina Rogestam 
sitt förslag. I ett pressmeddelande argu
menterade hon för omorganisering:

Mitt förslag är att Vägverket  Produktion, 
Vägverket Konsult och Banverket Pro
jektering bolagiseras per den 1  januari 
2009. De uppfyller alla de kriterier som 
statsmakterna satt upp för när en bolag
isering är lämplig.  Konkurrensen på de 
aktuella marknaderna bedöms också 
förbättras, vilket i sin tur kan förväntas 
medföra ökad samhällsekonomisk effek
tivitet.14

Bolagiseringen av Vägverket produk
tion och Vägverkets konsult, och Banver
ket projektering genomfördes under 2008 
genom att företagen Svevia och Vectura 
bildades. Drygt ett år senare bolagisera
des även Banverket produktion genom 
bildandet av Infranord.

På kort tid ritades den organisatoriska 
kartan om. Tempot var medvetet högt13. 
Bolagiseringen av Vägverkets och Ban

verkets produktions och konsultverk
samheter innebar att antalet anställda 
vid myndigheterna kraftigt minskades. 
År 2007 hade Banverket 6 395 anställda 
och Vägverket 6 62115, 16. Mätt i antalet 
anställda hade år 2007 endast sex av lan
dets totalt 442 statliga myndigheter en 
större personalstyrka17. Bolagiseringen 
innebar att storleksförhållandena kraf
tigt förändrades. I januari 2010 hade Ban
verkets personalstyrka minskat till 3 301 
och Vägverkets till 2 83915. Att myndig
heterna minskades banade väg för att 
genomföra omfattande förändringar även 
av myndig heternas kvarvarande organi
sering och för en ny trafikslagsövergri
pande myndighetsstruktur6. 

En fördjupad samverkan mellan Ban
verket och Vägverket initierades redan 
före beskedet om en ny gemensam och 

trafikslagsövergripande myndighet. Det 
skedde dels på frivillig basis, dels genom 
en direkt skrivning i regleringsbreven 
om att administration och itverksamhet 
skulle samordnas. Som ett led i arbetet 
lanserades idén om att bilda gemensamma 
funktioner för personal och ekonomiad
ministration liksom för itdrift och tele
foni. Detta resulterade bland annat i en 
gemensam centraliserad redovisnings
funktion och ekonomisupport i Borlänge 
som sjösattes hösten 2009 under ledning 
av de två dåvarande ekonomidirektö
rerna. Processerna, arbetssätten, ekono
mi modellerna och itsystemen var då 
inte samordnade, men medarbetarna satt 
under samma tak och hade fått en gemen
sam redovisningschef18. Caroline Ottos
son var som ekonomidirektör på Vägver
ket djupt involverad i arbetet:
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Den politiska ledningens vision för ny myndighetsstruktur. Kopia av arbetsskiss från Näringsdepartementet, 
lätt redigerad. 

Bolagiseringen av Vägverkets och Banverkets affärsdrivande verksamheter var en viktig del i den nya myndighetsstrukturen.
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Detta var en mycket viktig förutsätt
ning för att överhuvudtaget lyckas få 
ihop en gemensam ekonomiredovisning 
från och med den 1 april 2010. Jag skul
le vilja säga att samma slutsats kan dras 
kring itdriften, där Vägverket IT flyt
tade ihop med Banverket ICT under en 
gemensam ledning hösten 2009.18 

Omfattande samverkan skedde även 
inom ramen för den långsiktiga plane
ringen av infrastrukturinvesteringar för 
perioden 2010–2021. Det var  första gången 
som regeringen gav direktiv om en gemen
sam planering för de fyra  trafikslagen19.

Organisatoriskt närmande mellan 
Banverket och Vägverket
Under åren 2006–2010 genomförde både 
Banverket och Vägverket  förändringar 
som innebar att de båda myndigheter
na närmade sig varandra i organisations
struktur. Detta bidrog till att  underlätta 
Trafikverkets bildande. Banverkets regio
nala organisation avskaffades 2007 och 
det blev en inriktning mot nationella divi
sioner. Syftet var att åstadkomma enhet
liga arbetssätt över landet och nyttja 
skalfördelar eftersom järnvägen i stora 
stycken är att betrakta som ett nationellt 
system. Vägverket drog igång en omfatt
ande genomlysning av kärnverksamheten 
under 2007. Den resulterade i sin tur i en 
genomlysning av den regionala verksam
heten. En region hade på den tiden hand 
om allt från planering till genomförande. 
Caroline Ottosson  berättar:

Direktiven till transportstyrelseutred
ningen kom som en överraskning. Det 
blev en väckarklocka för oss i Vägver
ket. Efter det tog vårt förändringsar
bete verkligen fart. Vi sneglade  mycket 
på Banverkets modell. Resultatet blev 
att den utförande verksamheten (upp

handling och investering) lades i en 
nationell avdelning. Efter mycket dis
kussion valde vi att behålla  regionerna. 
Dessa fick ett delvis annat innehåll samt 
en överliggande nationell organisation 
som skulle styra upp och koordinera 
verksamheten.18 

Vägverket valde att behålla genom
förandet av drift och underhåll på regio
nerna, vilket var något flera av vägdirek
törerna också tog strid för. Den nya Väg
verksorganisationen 2008 innebar att 
regionchefernas roll blev kvar, men att 
de lämnade direktionen och samlades 
under en ny avdelning som hette Sam
hälle. På så sätt bibehölls ”det regionala 
mandatet” samtidigt som skalfördelar 
och ett mer nationellt synsätt etablera
des.  Diskussioner om det regionala man
datet blev senare en av de mest omdisku
terade frågorna när Trafikverkets organi
sation skapades. 

En omfattande omorganisation hade 
redan satts i rörelse och förväntningar 
om ökat samarbete mellan Banverket och 
Vägverket hade uttryckts i regleringsbre
vet. Därför kom det inte som en överrask
ning när regeringen i juni 2008 annonse
rade att även kvarvarande myndigheters 
organisering skulle ses över. Många tjäns
temän i Näringsdepartementet var skep
tiska till att dra igång en utredning om 
framför allt Vägverkets och Banverkets 
organisering11. Även från myndighets
sidan fanns betydande motstånd bland 
ledande aktörer20. Den politiska ledningen 
var emellertid angelägen att driva igenom 
fortsatta organisatoriska  reformer.

Trafikverksutredningen
I juni 2008 presenterades direktiven till 
den så kallade  Trafikverksutredningen. 
Som motiv till utredningen  anfördes 

bland annat att det fanns behov av att 
utreda vilka nya krav som kunde komma 
att ställas på Vägverkets och Banverkets 
verksamheter i förhållande till de organ
isationsförändringar som redan genom
förts21. Två aspekter betonades särskilt, 
dels vikten av ett trafikslagsövergripande 
perspektiv, dels att det regionala inflytan
det över infrastrukturplaneringen skulle 
stärkas. Detta var två hjärtefrågor för den 
politiska ledningen. Det trafikslagsöver
gripande perspektivet växte bland annat 
fram under det svenska ordförandeska
pet i EU hösten 2009, när regeringen drev 
frågor om bättre samordning mellan såväl 
länder som olika trafikslag i Europa.13

Direktiven till Trafikverksutredningen 
var öppna men omfattande. Utredningen 
skulle besvara frågor om hur det statliga 
åtagandet skulle se ut inom transportom
rådet, vad som skulle skötas regionalt res
pektive statligt och hur planeringssyste
met kunde utvecklas. Vidare skulle det 
så kallade sektorsansvaret utredas och 
den statliga beställarfunktionen ses över. 
Arbetet skulle vara klart den 1 april 2009. 
Till utredare utsågs Luftfartsstyrelsens 
tidigare generaldirektör NilsGunnar Bil
linger. Till sin hjälp hade han tre sekre
terare som arbetade heltid med utred
ningen22. Helt förutsättningslöst var inte 
det arbete som utredningen tog sig an. I 
bakgrunden fanns den politiska ledning
ens tydliga ambition om en ny myndig
hetsstruktur med ett gemensamt verk för 
infrastrukturfrågorna6. Denna idé disku
terades också med utredaren. 

Även om uppdraget var brett kom en 
stor del av utredningen i praktiken att 
handla om organisationsfrågan6. Utred
ningens övergripande analys hade som 
utgångspunkt att statens roll inom trans
portområdet hade förändrats till följd av 

I direktiven till Trafikverksutredningen betonades vikten av ett trafikslagsövergripande perspektiv.
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organisering skulle ses över. Många tjäns
temän i Näringsdepartementet var skep
tiska till att dra igång en utredning om 
framför allt Vägverkets och Banverkets 
organisering11. Även från myndighets
sidan fanns betydande motstånd bland 
ledande aktörer20. Den politiska ledningen 
var emellertid angelägen att driva igenom 
fortsatta organisatoriska  reformer.

Trafikverksutredningen
I juni 2008 presenterades direktiven till 
den så kallade  Trafikverksutredningen. 
Som motiv till utredningen  anfördes 

bland annat att det fanns behov av att 
utreda vilka nya krav som kunde komma 
att ställas på Vägverkets och Banverkets 
verksamheter i förhållande till de organ
isationsförändringar som redan genom
förts21. Två aspekter betonades särskilt, 
dels vikten av ett trafikslagsövergripande 
perspektiv, dels att det regionala inflytan
det över infrastrukturplaneringen skulle 
stärkas. Detta var två hjärtefrågor för den 
politiska ledningen. Det trafikslagsöver
gripande perspektivet växte bland annat 
fram under det svenska ordförandeska
pet i EU hösten 2009, när regeringen drev 
frågor om bättre samordning mellan såväl 
länder som olika trafikslag i Europa.13

Direktiven till Trafikverksutredningen 
var öppna men omfattande. Utredningen 
skulle besvara frågor om hur det statliga 
åtagandet skulle se ut inom transportom
rådet, vad som skulle skötas regionalt res
pektive statligt och hur planeringssyste
met kunde utvecklas. Vidare skulle det 
så kallade sektorsansvaret utredas och 
den statliga beställarfunktionen ses över. 
Arbetet skulle vara klart den 1 april 2009. 
Till utredare utsågs Luftfartsstyrelsens 
tidigare generaldirektör NilsGunnar Bil
linger. Till sin hjälp hade han tre sekre
terare som arbetade heltid med utred
ningen22. Helt förutsättningslöst var inte 
det arbete som utredningen tog sig an. I 
bakgrunden fanns den politiska ledning
ens tydliga ambition om en ny myndig
hetsstruktur med ett gemensamt verk för 
infrastrukturfrågorna6. Denna idé disku
terades också med utredaren. 

Även om uppdraget var brett kom en 
stor del av utredningen i praktiken att 
handla om organisationsfrågan6. Utred
ningens övergripande analys hade som 
utgångspunkt att statens roll inom trans
portområdet hade förändrats till följd av 

I direktiven till Trafikverksutredningen betonades vikten av ett trafikslagsövergripande perspektiv.
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de organisatoriska reformer som genom
förts sedan slutet av 1980talet. Organi
seringen i olika trafikslag ansågs ha till
kommit i en tid när statens roll var att 
själv bygga, underhålla och sköta vägar, 
järnvägar, flygplatser och farleder. Detta 
ställde särskilda krav på teknisk kompe
tens och yrkeskunnande. Men statens roll 
hade förändrats. Det statliga åtagandet 
hade minskats genom att infrastruktur
producerande och trafikerande uppgifter 
successivt hade tagits bort från myndig
heterna. Affärsverk hade bolagiserats och 
producerande verksamheter hade kon
kurrensutsatts och slutligen bolagiserats. 
Vidare pågick överväganden om fortsatta 
marknadslösningar av produktion och 
trafikering. Statens roll och ansvar hade 
i och med det reducerats till att huvud
sakligen skapa och besluta om policy, för
valta transportsystemen och att beställa 
och upphandla ny infrastruktur. 23

Sektorsansvarets vara eller icke vara
En fråga som lyftes i utredningsdirekti
ven och som utredaren snabbt ville han
tera var myndigheternas så kallade sek
torsansvar. Sektorsansvaret innebar att 
Vägverket och Banverket hade ett över
gripande ansvar för att utveckla sina sek
torer. Ett exempel på detta är att som en 
del i Banverkets sektorsuppdrag ingick 
att främja järnvägstrafik. Sektorsansvaret 
var något som utredaren NilsGunnar Bil
linger kraftigt reagerade mot.  

Om man har två stora myndigheter som 
har till uppgift att främja sina respektive 
trafikslag, då har inte politiker en chans 
att se igenom de underlag som tas fram. 
De hamnar fullständigt i händerna på 
myndigheterna. Så mitt första förslag 
var att ta bort den här främjandeuppgif
ten. Det andra var att se till att få jäm

förbara underlag, till exempel när det 
gäller metodik för samhällsekonomiska 
analyser. 11

I ett delbetänkande, som presenterades 
under våren 2009, föreslogs att sektors
ansvaret skulle tas bort och att berörda 
verksamheter antingen avvecklades eller 
inordnades i myndigheterna på annat 
sätt 24. Även statens roll som beställare på 
anläggningsmarknaden hanterades i ett 
särskilt delbetänkande. Det innehöll ett 
förslag om att upphandling av entrepre
nadkontrakt och konsulttjänster borde 
genomföras inom ramen för en gemen
sam organisation.25 Utredningen menade 
att staten som en stor beställare skulle bli 
mer effektiv och därmed kunna göra stora 
vinster. Detta var ett viktigt argument för 
att bilda ett gemensamt trafikverk. Men 
det var en annan fråga som kom att bli den 
verkligt drivande i utredningen – frågan 
om infrastrukturplanering.

Ny ansats för infrastrukturplanering
Infrastrukturplaneringen var det områ
de som utredningen ägnade särskild upp
märksamhet. Här krävdes enligt utred
ningen en helt ny ansats. Planeringssyste
met betraktades som ineffektivt, utdraget 
i tiden, svåröverskådligt och mycket kost
samt 23. Ett förslag till nytt planeringssys
tem presenterades, som enligt utredning
en skulle medföra ökat politiskt inflytan
de över planeringen och ge mer kontroll 
över myndigheternas agerande. Plane
ringen krävde ökad samordning mel
lan de olika trafikslagen så att politiker
na kunde få ett väl genomarbetat tjänste
mannaförslag att ta ställning till 6. Enligt 
Trafikverksutredningen riskerade den 
nuvarande indelningen i olika trafikslag 
att motverka en önskvärd utveckling (18). 
Det gällde att komma bort från en situa

tion där trafikslagen tävlade med varan
dra. 

Det trafikslagsövergripande synsättet 
lyftes fram som en viktig komponent i ett 
nytt planeringssystem. Detta betonades 
även i underlag från Vägverket, som kon
staterade att det trafikslagsövergripande 
perspektivet främst var relevant inom den 
långsiktiga planeringen och samhällspla
neringen 26. Den planeringsprocess för 
infrastrukturinvesteringar, som bedrevs 
parallellt med utredningen, betraktades 
som en framgång. Detta gjorde sannolikt 
att stödet för en gemensam planeringsor
ganisation ökade. 

Utredningen bestämde sig tidigt för 
att planeringen skulle samordnas. Hur 
detta skulle ske var emellertid inte all
deles självklart. Två huvudalternativ 
ut kristalliserades. Det ena var att skapa 
en särskild trafikslagsövergripande pla
neringsorgan isation fristående från be
ställarorganisationen. Den andra var att 
skapa en gemensam trafikslagsövergri
pande organisation som integrerade pla
nering och beställning. Utredningssekre
teraren Bengt Jäderholm förespråkade 
den senare lösningen:

Jag såg framför mig en potentiell kon
flikt mellan dem som skulle sköta plane
ringsverksamheten och dem som sköt
te den dagliga driften. När behövs det 
utvecklingsinsatser och när behövs det 
inte? De som håller på med planering
en kommer ständigt kräva information. 
Det skulle också bli svårt att utkräva 
ansvar. 6

Om planeringsfrågorna placerades i 
en egen myndighet fanns risk för stora 
transaktionskostnader. Detta var något 
som också påpekades från Vägverkets och 
Banverkets experter i utredningens refe
rensgrupp. Styrningen skulle också kom

pliceras av att regeringen då skulle ha två 
generaldirektörer i stället för en att ställa 
till ansvar för infrastrukturfrågorna. 
Även personalpolitiska skäl framfördes 
som argument för en gemensam organi
sation.

Frågan om vilket av de två organisa
toriska alternativen som skulle väljas 
avgjordes inte förrän sent i utrednings
processen. ”Det var strid in på mållin
jen”, sa utredaren själv 11. Vid ett tillfälle 
övervägde de att inte ta ställning mel
lan alternativen, utan i stället överlåta till 
regeringen att välja 11. Detta var emeller
tid inget som Näringsdepartementet före
språkade. I slutändan valde utredningen 
att släppa idén om en fristående plane
ringsmyndighet. Det berodde mycket på 
det motstånd som detta väckte från Väg
verkets och Banverkets referenspersoner. 

Behov av balanserande krafter
Det var alltså huvudsakligen utifrån plan
er ingsperspektivet som utredningen för
ordade att en ny myndighet – ett tra
fikverk – skulle bildas för sjö, luft, väg och 
järnväg. Till den nya myndigheten skul
le alla uppgifter inom Vägverket och Ban
verket föras över. Samma sak gällde för 
de planeringsrelaterade uppgifter som 
hanterades av andra myndigheter, såsom 
SIKA, Luftfartsverket, Sjöfartsverket och 
Transportstyrelsen. 

Den största kritiken mot ett stort, 
gemensamt trafikverk var att myndighe
ten skulle bli för stark och för svår för riks
dag och regering att rå på. Farhågor om 
maktkoncentration ventilerades från flera 
håll, inte minst bland oppositionspar
tierna i riksdagen. Trafikutskottets dåva
rande ordförande, socialdemokraten Lena 
Hallengren, varnade för  utvecklingen:

Rent demokratiskt är det ett bekymmer 

att det blir så stort – tidigare har vi fått 
synen från två olika myndigheter. Nu 
kommer det bli svårare att tränga ige
nom materian. 27

Statskontoret menade att ett stort tra
fikverk kunde rubba balansen mellan 
den politiska styrningen och myndighet
ens kunskap om planering och genomför
ande. Väg och transportforskningsinsti
tutet (VTI) var inne på samma linje och 
betonade att ett gemensamt trafikverk 
måste kompletteras med stärkta balanse
rande krafter 28. 

Utredningen föreslog att ett antal 
andra åtgärder skulle vidtas för att balan
sera den nya stormyndigheten. Det hand
lade framför allt om att inrätta en särskild 
funktion för utvärdering. Utredningen 
föreslog också att även de samhällseko
nomiska kalkylerna, som är ett viktigt 
beslutsunderlag för regeringen, skulle 
placeras i en särskild funktion, fristå
ende från den nya myndigheten 23. Utred
ningen ville även att Regeringskans
liet skulle förstärkas och att en ny tjänst 
skulle inrättas under statssekreteraren. 
Den tjänsten skulle ha en sådan position 
att han eller hon kunde svara upp mot en 
generaldirektör för en stor myndighet. 6 
Så här sa NilsGunnar Billinger om detta:

De generaldirektörer du tillsätter blir 
alldeles för snabbt koopterade av den 
rådande kulturen. Det är det här med 
att vara fogde eller stamhövding. Man är 
från början fogde med regeringens upp
drag, men efter några månader blir man 
stamhövding som främjar organisatio
nens intresse. Och då måste du ha en kri
tisk massa som hjälper till att vårda och 
bevaka det mer neutrala. 11 

I utredningsförslaget fanns inget för
slag om att även inkludera Sjöfartsverkets 
verksamhet, utöver de delar som berörde 

planeringsfrågorna. En av orsakerna var 
att frågan helt enkelt inte hade hunnits 
med och en annan att intresset från sjö
fartssidan var svagt. I början av sommaren 
2009, två månader efter att Trafikverks
utredningen överlämnats, tillsattes en 
intern utredning om sjöfartsfrågorna i 
Regeringskansliet, som aldrig slutfördes 6.

I april 2009 överlämnades Trafik verks
utredningens slutbetänkande till infra
strukturminister Åsa  Torstensson  (C). 
Förslaget att bilda ett trafikverk fick 
starkt stöd av majoriteten av de organi
sationer som yttrade sig under remissti
den. Såväl Banverket som Vägverket till
styrkte. Regeringen valde att i allt väsent
ligt följa utredningens förslag. 

Organisationskommittén
Den 3 september 2009 besökte infrastruk
turminister Åsa Torstensson Borlänge 
för att berätta om de organisationsför
ändringar som väntade. Hundratals med
arbetare från Vägverket och Banverket 
hade samlats på konferenshotellet Galax
en. Där annonserades att myndigheterna 
skulle läggas ned och att ett gemensamt 
trafikverk i stället skulle bildas. Redan 
den 1 april 2010, endast sex månader sena
re, skulle den nya myndigheten  starta.  29 
Den politiska ledningen var  angelägen 
om att genomföra förändringen i ett högt 
tempo, bland annat för att undvika att 
motståndsfickor skulle etableras. 13 Redan 
från början slog regeringen fast att myn
digheten skulle ha sitt huvudkontor i Bor
länge och att en regional organisation 
skulle inrättas. Den regionala organisa
tionen skulle tillgodose lokala och regio
nala aktörers behov av dialog i frågor om 
tillväxt och utveckling. Regeringen beto
nade att det grundläggande uppdraget 
handlade om att skapa förutsättningar för 
att uppnå funktionalitet, effektivitet och 



Från Vägverket och Banverket till Trafikverket Från Vägverket och Banverket till Trafikverket

16 17Vägen till Trafikverket Vägen till Trafikverket

de organisatoriska reformer som genom
förts sedan slutet av 1980talet. Organi
seringen i olika trafikslag ansågs ha till
kommit i en tid när statens roll var att 
själv bygga, underhålla och sköta vägar, 
järnvägar, flygplatser och farleder. Detta 
ställde särskilda krav på teknisk kompe
tens och yrkeskunnande. Men statens roll 
hade förändrats. Det statliga åtagandet 
hade minskats genom att infrastruktur
producerande och trafikerande uppgifter 
successivt hade tagits bort från myndig
heterna. Affärsverk hade bolagiserats och 
producerande verksamheter hade kon
kurrensutsatts och slutligen bolagiserats. 
Vidare pågick överväganden om fortsatta 
marknadslösningar av produktion och 
trafikering. Statens roll och ansvar hade 
i och med det reducerats till att huvud
sakligen skapa och besluta om policy, för
valta transportsystemen och att beställa 
och upphandla ny infrastruktur. 23

Sektorsansvarets vara eller icke vara
En fråga som lyftes i utredningsdirekti
ven och som utredaren snabbt ville han
tera var myndigheternas så kallade sek
torsansvar. Sektorsansvaret innebar att 
Vägverket och Banverket hade ett över
gripande ansvar för att utveckla sina sek
torer. Ett exempel på detta är att som en 
del i Banverkets sektorsuppdrag ingick 
att främja järnvägstrafik. Sektorsansvaret 
var något som utredaren NilsGunnar Bil
linger kraftigt reagerade mot.  

Om man har två stora myndigheter som 
har till uppgift att främja sina respektive 
trafikslag, då har inte politiker en chans 
att se igenom de underlag som tas fram. 
De hamnar fullständigt i händerna på 
myndigheterna. Så mitt första förslag 
var att ta bort den här främjandeuppgif
ten. Det andra var att se till att få jäm

förbara underlag, till exempel när det 
gäller metodik för samhällsekonomiska 
analyser. 11

I ett delbetänkande, som presenterades 
under våren 2009, föreslogs att sektors
ansvaret skulle tas bort och att berörda 
verksamheter antingen avvecklades eller 
inordnades i myndigheterna på annat 
sätt 24. Även statens roll som beställare på 
anläggningsmarknaden hanterades i ett 
särskilt delbetänkande. Det innehöll ett 
förslag om att upphandling av entrepre
nadkontrakt och konsulttjänster borde 
genomföras inom ramen för en gemen
sam organisation.25 Utredningen menade 
att staten som en stor beställare skulle bli 
mer effektiv och därmed kunna göra stora 
vinster. Detta var ett viktigt argument för 
att bilda ett gemensamt trafikverk. Men 
det var en annan fråga som kom att bli den 
verkligt drivande i utredningen – frågan 
om infrastrukturplanering.

Ny ansats för infrastrukturplanering
Infrastrukturplaneringen var det områ
de som utredningen ägnade särskild upp
märksamhet. Här krävdes enligt utred
ningen en helt ny ansats. Planeringssyste
met betraktades som ineffektivt, utdraget 
i tiden, svåröverskådligt och mycket kost
samt 23. Ett förslag till nytt planeringssys
tem presenterades, som enligt utredning
en skulle medföra ökat politiskt inflytan
de över planeringen och ge mer kontroll 
över myndigheternas agerande. Plane
ringen krävde ökad samordning mel
lan de olika trafikslagen så att politiker
na kunde få ett väl genomarbetat tjänste
mannaförslag att ta ställning till 6. Enligt 
Trafikverksutredningen riskerade den 
nuvarande indelningen i olika trafikslag 
att motverka en önskvärd utveckling (18). 
Det gällde att komma bort från en situa

tion där trafikslagen tävlade med varan
dra. 

Det trafikslagsövergripande synsättet 
lyftes fram som en viktig komponent i ett 
nytt planeringssystem. Detta betonades 
även i underlag från Vägverket, som kon
staterade att det trafikslagsövergripande 
perspektivet främst var relevant inom den 
långsiktiga planeringen och samhällspla
neringen 26. Den planeringsprocess för 
infrastrukturinvesteringar, som bedrevs 
parallellt med utredningen, betraktades 
som en framgång. Detta gjorde sannolikt 
att stödet för en gemensam planeringsor
ganisation ökade. 

Utredningen bestämde sig tidigt för 
att planeringen skulle samordnas. Hur 
detta skulle ske var emellertid inte all
deles självklart. Två huvudalternativ 
ut kristalliserades. Det ena var att skapa 
en särskild trafikslagsövergripande pla
neringsorgan isation fristående från be
ställarorganisationen. Den andra var att 
skapa en gemensam trafikslagsövergri
pande organisation som integrerade pla
nering och beställning. Utredningssekre
teraren Bengt Jäderholm förespråkade 
den senare lösningen:

Jag såg framför mig en potentiell kon
flikt mellan dem som skulle sköta plane
ringsverksamheten och dem som sköt
te den dagliga driften. När behövs det 
utvecklingsinsatser och när behövs det 
inte? De som håller på med planering
en kommer ständigt kräva information. 
Det skulle också bli svårt att utkräva 
ansvar. 6

Om planeringsfrågorna placerades i 
en egen myndighet fanns risk för stora 
transaktionskostnader. Detta var något 
som också påpekades från Vägverkets och 
Banverkets experter i utredningens refe
rensgrupp. Styrningen skulle också kom

pliceras av att regeringen då skulle ha två 
generaldirektörer i stället för en att ställa 
till ansvar för infrastrukturfrågorna. 
Även personalpolitiska skäl framfördes 
som argument för en gemensam organi
sation.

Frågan om vilket av de två organisa
toriska alternativen som skulle väljas 
avgjordes inte förrän sent i utrednings
processen. ”Det var strid in på mållin
jen”, sa utredaren själv 11. Vid ett tillfälle 
övervägde de att inte ta ställning mel
lan alternativen, utan i stället överlåta till 
regeringen att välja 11. Detta var emeller
tid inget som Näringsdepartementet före
språkade. I slutändan valde utredningen 
att släppa idén om en fristående plane
ringsmyndighet. Det berodde mycket på 
det motstånd som detta väckte från Väg
verkets och Banverkets referenspersoner. 

Behov av balanserande krafter
Det var alltså huvudsakligen utifrån plan
er ingsperspektivet som utredningen för
ordade att en ny myndighet – ett tra
fikverk – skulle bildas för sjö, luft, väg och 
järnväg. Till den nya myndigheten skul
le alla uppgifter inom Vägverket och Ban
verket föras över. Samma sak gällde för 
de planeringsrelaterade uppgifter som 
hanterades av andra myndigheter, såsom 
SIKA, Luftfartsverket, Sjöfartsverket och 
Transportstyrelsen. 

Den största kritiken mot ett stort, 
gemensamt trafikverk var att myndighe
ten skulle bli för stark och för svår för riks
dag och regering att rå på. Farhågor om 
maktkoncentration ventilerades från flera 
håll, inte minst bland oppositionspar
tierna i riksdagen. Trafikutskottets dåva
rande ordförande, socialdemokraten Lena 
Hallengren, varnade för  utvecklingen:

Rent demokratiskt är det ett bekymmer 

att det blir så stort – tidigare har vi fått 
synen från två olika myndigheter. Nu 
kommer det bli svårare att tränga ige
nom materian. 27

Statskontoret menade att ett stort tra
fikverk kunde rubba balansen mellan 
den politiska styrningen och myndighet
ens kunskap om planering och genomför
ande. Väg och transportforskningsinsti
tutet (VTI) var inne på samma linje och 
betonade att ett gemensamt trafikverk 
måste kompletteras med stärkta balanse
rande krafter 28. 

Utredningen föreslog att ett antal 
andra åtgärder skulle vidtas för att balan
sera den nya stormyndigheten. Det hand
lade framför allt om att inrätta en särskild 
funktion för utvärdering. Utredningen 
föreslog också att även de samhällseko
nomiska kalkylerna, som är ett viktigt 
beslutsunderlag för regeringen, skulle 
placeras i en särskild funktion, fristå
ende från den nya myndigheten 23. Utred
ningen ville även att Regeringskans
liet skulle förstärkas och att en ny tjänst 
skulle inrättas under statssekreteraren. 
Den tjänsten skulle ha en sådan position 
att han eller hon kunde svara upp mot en 
generaldirektör för en stor myndighet. 6 
Så här sa NilsGunnar Billinger om detta:

De generaldirektörer du tillsätter blir 
alldeles för snabbt koopterade av den 
rådande kulturen. Det är det här med 
att vara fogde eller stamhövding. Man är 
från början fogde med regeringens upp
drag, men efter några månader blir man 
stamhövding som främjar organisatio
nens intresse. Och då måste du ha en kri
tisk massa som hjälper till att vårda och 
bevaka det mer neutrala. 11 

I utredningsförslaget fanns inget för
slag om att även inkludera Sjöfartsverkets 
verksamhet, utöver de delar som berörde 

planeringsfrågorna. En av orsakerna var 
att frågan helt enkelt inte hade hunnits 
med och en annan att intresset från sjö
fartssidan var svagt. I början av sommaren 
2009, två månader efter att Trafikverks
utredningen överlämnats, tillsattes en 
intern utredning om sjöfartsfrågorna i 
Regeringskansliet, som aldrig slutfördes 6.

I april 2009 överlämnades Trafik verks
utredningens slutbetänkande till infra
strukturminister Åsa  Torstensson  (C). 
Förslaget att bilda ett trafikverk fick 
starkt stöd av majoriteten av de organi
sationer som yttrade sig under remissti
den. Såväl Banverket som Vägverket till
styrkte. Regeringen valde att i allt väsent
ligt följa utredningens förslag. 

Organisationskommittén
Den 3 september 2009 besökte infrastruk
turminister Åsa Torstensson Borlänge 
för att berätta om de organisationsför
ändringar som väntade. Hundratals med
arbetare från Vägverket och Banverket 
hade samlats på konferenshotellet Galax
en. Där annonserades att myndigheterna 
skulle läggas ned och att ett gemensamt 
trafikverk i stället skulle bildas. Redan 
den 1 april 2010, endast sex månader sena
re, skulle den nya myndigheten  starta.  29 
Den politiska ledningen var  angelägen 
om att genomföra förändringen i ett högt 
tempo, bland annat för att undvika att 
motståndsfickor skulle etableras. 13 Redan 
från början slog regeringen fast att myn
digheten skulle ha sitt huvudkontor i Bor
länge och att en regional organisation 
skulle inrättas. Den regionala organisa
tionen skulle tillgodose lokala och regio
nala aktörers behov av dialog i frågor om 
tillväxt och utveckling. Regeringen beto
nade att det grundläggande uppdraget 
handlade om att skapa förutsättningar för 
att uppnå funktionalitet, effektivitet och 
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hållbarhet i det samlade transportsyste
met och att detta skulle ske utifrån ett tra
fikslagsövergripande perspektiv. 29 

Innan nya myndigheter bildas tillsätts 
vanligtvis en organisationskommitté som 
får regeringens uppdrag att  genomföra 
alla nödvändiga förberedande åtgärder. 
Vid ministerbesöket i Borlänge presen
terades kommittén och dess ordförande 
Gunnar Malm. Malm var vid detta till
fälle verkställande direktör för Arlanda
banan Infrastructure AB, med ett förflu
tet som koncernchef för speditionsfirman 
ASG och som ekonomi och finansdirek
tör för SJ. Han hade redan ett uppdrag 
från regeringen att utreda framtida hög
hastighetståg och den utredningen hade 
ännu inte överlämnats. 

Det var ett omfattande arbete som 
skulle genomföras under begränsad tid 
och med mängder av svåra beslut. Kom
mittén ansvarade för att besluta om hur 
den nya organisationen skulle utformas, 
vilka chefer som skulle tillsättas, hur den 
regionala organisationen skulle se ut och 
var kontoren skulle lokaliseras, för att 
nämna några. Formellt kunde kommittén 
ikläda staten ett omfattande ansvar och 
den skötte självständigt arbetet med att 
forma den nya myndigheten. 30

Samhällsbyggare i samverkan
Organisationskommitténs arbete börja
de inte på ruta noll. Redan under våren 
2009 tog generaldirektörerna Lena Erix
on på Vägverket och Minoo Akhtarzand 
på Banverket ett gemensamt beslut om 
utökad samverkan. Det var då det stod 
klart för ledningarna i myndigheterna 
att de båda myndigheterna skulle bli ett 
gemensamt trafikverk. Initiativet var ett 
sätt att försöka påverka utformningen av 
den nya myndigheten och att visa myn
digheternas vilja att göra något bra av för

ändringen. Samarbetet om it, administra
tion och ekonomistyrning hade initierats 
redan tidigare. Det kompletterades nu 
med ytterligare områden inom till exem
pel upphandling, investering, underhåll 
och planering. Från vardera myndighe
ten tillsattes två förändringsledare med 
övergripande ansvar samt en projektleda
re från varje myndighet för varje utveck
lingsområde.31 Caroline Ottosson var en 
av förändringsledarna:

Vår stora utmaning var att vi inte visste 
vad en ny ledning för Trafikverket ville 
ha. Vi styrdes av två befintliga general
direktörer som var tydliga med att vi inte 
fick gå så långt som att lägga konkreta 
förslag på organisationslösningar. Det 
hela underlättades ju inte av att jag upp
fattade att båda var intresserade av att 
leda arbetet i den nya myndigheten. Den 
stora behållningen av den process som 
vi drog igång var att vi lärde känna var
andra och varandras verksamhet myck
et bättre under ett antal månader. Det
ta tror jag också bidrog till att bildandet 
av Trafikverket kunde göras så snabbt. 18 

När organisationskommittén utsetts 
hösten 2009 övertog Gunnar Malm ord
förandeskapet för förändringsprojekten 
samtidigt som generaldirektörerna satt 
kvar i styrgruppen. Konstruktionen var 
inte helt okomplicerad. Det fanns spän
ningar mellan myndigheterna och organi
sationskommittén vad gällde det föränd
ringsarbete de ville driva. När förslaget 
till en ny organisationsstruktur lämnades 
i november/december 2009 ledde detta 
till att flera av projekten inom ”Sam
hällsbyggare i ett trafikverk” ombildades 
till regelrätta genomförandeprojekt. Det 
skedde delvis med nyutsedda projektle
dare och med ett tydligare uppdrag direkt 
från utredaren. 18

Skilda förväntningar
När tanken på ett nytt trafikverk väl slag
it rot byggdes stora förväntningar upp på 
den nya organisationen, inte minst bland 
medarbetare inom Banverket och Väg
verket. Många såg fram emot nya person
liga utvecklingsmöjligheter men också 
bättre förutsättningar att lösa de många 
utmaningar som transportsystemet stod 
inför. Idén om ett trafikslagsövergripan
de arbetssätt verkade ha stort stöd såväl 
inom myndigheterna som i samhället i 
stort. Detta framkom inte minst i remiss
svaren till Trafikverksutredningen där 
just det trafikslagsövergripande perspek
tivet framhölls. Den positiva grundin
ställningen underlättade organisations
kommitténs arbete. Enligt Gunnar Malm 
fanns en stor entusiasm vilket var en vik
tig orsak till att ett trafikverk faktiskt 
kunde etableras den 1 april 2010. 30

Samtidigt innebar de stora förvänt
ningarna en utmaning. Många av de 
arbetsgrupper som bildades inom Ban
verket och Vägverket för att förbereda 
omorganisationen hade höga ambitioner. 
Arbetsgrupperna skulle lösa stora och 
komplexa frågor. Organisationskommit
tén hade en annan agenda. Deras fokus 
var att sortera bort komplexa frågor som 
inte var absolut nödvändiga att hantera i 
det korta perspektivet. Snarare än att lösa 
de stora utmaningarna prioriterade kom
mittén det som var mest grundläggande 
för att den nya organisationen skulle 
fungera den 1 april 2010. Det handlade om 
att få till stånd ett nytt itsystem, funge
rande telefoni, ekonomisk redovisning, 
fakturahantering, löneutbetalningar och 
så vidare. 30

Det var alltså väldigt stor skillnad 
mellan de förväntningar som fanns hos 
många medarbetare och det som kommit

Den positiva grundinställningen bland medarbetare i såväl Banverket som Vägverket underlättade organisationskommitténs arbete.
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hållbarhet i det samlade transportsyste
met och att detta skulle ske utifrån ett tra
fikslagsövergripande perspektiv. 29 

Innan nya myndigheter bildas tillsätts 
vanligtvis en organisationskommitté som 
får regeringens uppdrag att  genomföra 
alla nödvändiga förberedande åtgärder. 
Vid ministerbesöket i Borlänge presen
terades kommittén och dess ordförande 
Gunnar Malm. Malm var vid detta till
fälle verkställande direktör för Arlanda
banan Infrastructure AB, med ett förflu
tet som koncernchef för speditionsfirman 
ASG och som ekonomi och finansdirek
tör för SJ. Han hade redan ett uppdrag 
från regeringen att utreda framtida hög
hastighetståg och den utredningen hade 
ännu inte överlämnats. 

Det var ett omfattande arbete som 
skulle genomföras under begränsad tid 
och med mängder av svåra beslut. Kom
mittén ansvarade för att besluta om hur 
den nya organisationen skulle utformas, 
vilka chefer som skulle tillsättas, hur den 
regionala organisationen skulle se ut och 
var kontoren skulle lokaliseras, för att 
nämna några. Formellt kunde kommittén 
ikläda staten ett omfattande ansvar och 
den skötte självständigt arbetet med att 
forma den nya myndigheten. 30

Samhällsbyggare i samverkan
Organisationskommitténs arbete börja
de inte på ruta noll. Redan under våren 
2009 tog generaldirektörerna Lena Erix
on på Vägverket och Minoo Akhtarzand 
på Banverket ett gemensamt beslut om 
utökad samverkan. Det var då det stod 
klart för ledningarna i myndigheterna 
att de båda myndigheterna skulle bli ett 
gemensamt trafikverk. Initiativet var ett 
sätt att försöka påverka utformningen av 
den nya myndigheten och att visa myn
digheternas vilja att göra något bra av för

ändringen. Samarbetet om it, administra
tion och ekonomistyrning hade initierats 
redan tidigare. Det kompletterades nu 
med ytterligare områden inom till exem
pel upphandling, investering, underhåll 
och planering. Från vardera myndighe
ten tillsattes två förändringsledare med 
övergripande ansvar samt en projektleda
re från varje myndighet för varje utveck
lingsområde.31 Caroline Ottosson var en 
av förändringsledarna:

Vår stora utmaning var att vi inte visste 
vad en ny ledning för Trafikverket ville 
ha. Vi styrdes av två befintliga general
direktörer som var tydliga med att vi inte 
fick gå så långt som att lägga konkreta 
förslag på organisationslösningar. Det 
hela underlättades ju inte av att jag upp
fattade att båda var intresserade av att 
leda arbetet i den nya myndigheten. Den 
stora behållningen av den process som 
vi drog igång var att vi lärde känna var
andra och varandras verksamhet myck
et bättre under ett antal månader. Det
ta tror jag också bidrog till att bildandet 
av Trafikverket kunde göras så snabbt. 18 

När organisationskommittén utsetts 
hösten 2009 övertog Gunnar Malm ord
förandeskapet för förändringsprojekten 
samtidigt som generaldirektörerna satt 
kvar i styrgruppen. Konstruktionen var 
inte helt okomplicerad. Det fanns spän
ningar mellan myndigheterna och organi
sationskommittén vad gällde det föränd
ringsarbete de ville driva. När förslaget 
till en ny organisationsstruktur lämnades 
i november/december 2009 ledde detta 
till att flera av projekten inom ”Sam
hällsbyggare i ett trafikverk” ombildades 
till regelrätta genomförandeprojekt. Det 
skedde delvis med nyutsedda projektle
dare och med ett tydligare uppdrag direkt 
från utredaren. 18

Skilda förväntningar
När tanken på ett nytt trafikverk väl slag
it rot byggdes stora förväntningar upp på 
den nya organisationen, inte minst bland 
medarbetare inom Banverket och Väg
verket. Många såg fram emot nya person
liga utvecklingsmöjligheter men också 
bättre förutsättningar att lösa de många 
utmaningar som transportsystemet stod 
inför. Idén om ett trafikslagsövergripan
de arbetssätt verkade ha stort stöd såväl 
inom myndigheterna som i samhället i 
stort. Detta framkom inte minst i remiss
svaren till Trafikverksutredningen där 
just det trafikslagsövergripande perspek
tivet framhölls. Den positiva grundin
ställningen underlättade organisations
kommitténs arbete. Enligt Gunnar Malm 
fanns en stor entusiasm vilket var en vik
tig orsak till att ett trafikverk faktiskt 
kunde etableras den 1 april 2010. 30

Samtidigt innebar de stora förvänt
ningarna en utmaning. Många av de 
arbetsgrupper som bildades inom Ban
verket och Vägverket för att förbereda 
omorganisationen hade höga ambitioner. 
Arbetsgrupperna skulle lösa stora och 
komplexa frågor. Organisationskommit
tén hade en annan agenda. Deras fokus 
var att sortera bort komplexa frågor som 
inte var absolut nödvändiga att hantera i 
det korta perspektivet. Snarare än att lösa 
de stora utmaningarna prioriterade kom
mittén det som var mest grundläggande 
för att den nya organisationen skulle 
fungera den 1 april 2010. Det handlade om 
att få till stånd ett nytt itsystem, funge
rande telefoni, ekonomisk redovisning, 
fakturahantering, löneutbetalningar och 
så vidare. 30

Det var alltså väldigt stor skillnad 
mellan de förväntningar som fanns hos 
många medarbetare och det som kommit

Den positiva grundinställningen bland medarbetare i såväl Banverket som Vägverket underlättade organisationskommitténs arbete.
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tén valde att prioritera. Medan myndighe
ternas engagemang tog sikte på det lång
siktiga och komplexa fokuserade organi
sationskommittén på det kortsiktiga och 
vardagliga. 

Arbetet med de praktiska frågorna sat
tes alltså i fokus för bildandet. Svårig
heten låg främst i omfattningen. Det var 
itsystem, ekonomiredovisning och tele
fonlösningar för över 6 500 personer som 
skulle knytas ihop i ett gemensamt sys
tem. Särskilt itfrågorna visade sig bli pro
blematiska. Mycket tid och kraft lades på 
att få acceptabla lösningar på plats, trots 
att de tidigare systemen i många fall fort
satte att användas parallellt med de nya. 
En annan fråga som behövde lösas fort var 
tillsättning av en ny ledning. Redan i bör

jan av oktober påbörjades därför rekryte
ringen genom en öppen process där vem 
som helst fick söka samt genom en riktad 
sökning efter lämpliga kandidater 30. 

Viktiga organisationsfrågor
Trafikverket bildades på kort tid. Orga
nisationskommitténs hade mindre än sex 
månader på sig. Under den tiden skulle 
en ny organisation skapas med nya che
fer, med över 6 500 medarbetare och med 
en årlig budget på cirka 50 miljarder. Ett 
alternativ som övervägdes för att klara 
den snäva tidsramen var att lyfta in Ban
verket och Vägverket precis som de var, 
som två divisioner under ett gemensamt 
Trafikverksparaply. 

Samtidigt som organisationskommit
tén satte sin prägel på den nya myndig

heten var också de gamla myndigheterna 
med och påverkade utformningen. Fram
för allt var det Banverkets och Vägverkets 
ledningsgrupper som deltog i att forma 
den nya myndigheten. Ledningarna från 
de två myndigheterna träffades, tillsam
mans med organisationskommittén, på 
en serie seminarier i Tällberg i Dalarna. 
Stämningen var bitvis spänd då ingen 
av de nuvarande ledningarna visste vil
ket jobb de skulle ha om bara några måna
der. 30

Seminarierna i Tällberg var betydel
sefulla. Ledningsgrupperna kunde verk
samheten och organisationskommittén 
lyssnade mycket till vad som kom fram 
vid dessa möten. 30 Vid ett sådant möte i 
slutet av oktober började den nya organi
sationen få fastare konturer. Grundprin
cipen som diskuterades var att forma en 
organisation med självständiga verksam
hetsområden, men med tydlig central 
styrning. Ett antal verksamhetsområden 
lades fast som skulle utgöra stommen i 
det nya trafikverket (se figur ovan). Verk
samhetsområdet Samhälle skulle fungera 
som Trafikverkets ansikte utåt och vara 
huvudingång till myndigheten för med
borgare, näringsliv, samarbetspartner 
och avtalskunder. De skulle ansvara för 
planering av landets statliga infrastruk
tur för väg, järnväg och långsiktigt även 
för sjö och luftfart. Verksamhetsområdet 
Trafik skulle ansvara för drift, underhåll 
och ledning av trafiken på väg och järn
väg. Verksamhetsområdet Investering 
skulle ta hand om mindre och normal
stora investeringsprojekt, medan verk
samhetsområdet Stora projekt skulle ta 
hand om investeringsprojekt med kost
nad större än 4 miljarder.

Av de verksamhetsområden som för
bereddes var Trafik det som vållade 

störst bekymmer. För att bedriva järn
vägsverksamhet i Sverige krävs ett sär
skilt säkerhetstillstånd som Transport
styrelsen utfärdar. Banverket hade detta 
tillstånd och det kunde enligt regelver
ket inte föras över till en ny myndighet. 
Att ansöka om ett nytt tillstånd skulle ta 
åtminstone ett år, och organisationskom
mittén hade mindre än ett halvår på sig. 
Detta var inget regeringen haft i åtanke 
när direktiven och tidplanen för kommit
téns arbete beslutades. Lösningen blev 
att den verksamhet inom Banverket som 
sysslade med järnvägsfrågor i sin helhet 
lyftes rakt in i det nya Trafikverket. Där
med kunde man argumentera för att situ
ationen var oförändrad och att grundför
utsättningarna för säkerhetstillståndet 

inte förändrades. Kommittén lyckades på 
detta sätt övertyga Transportstyrelsen. 31 

Förändringar inom drift och under
håll blev desto större på vägsidan. Ansva
ret för dessa frågor hanterades i Väg
verket på regional nivå. Även drift och 
underhållsfrågorna för väg inordnades 
nu inom verksamhetsområdet Trafik men 
med den skillnaden att de centraliserades. 
Drift och underhåll gjordes därmed till en 
nationell fråga i betydligt större utsträck
ning än tidigare Detta var en av de största 
förändringarna som genomfördes i sam
band med att Trafikverket bildades, men 
den fick väldigt lite uppmärksamhet.

Ett antal verksamheter i båda verken 
drevs på mer affärsmässiga grunder. Det 
gällde till exempel förarprov, färjeverk

samhet och materialservice. Dessa verk
samheter skulle inkluderas i det nya Tra
fikverket men utan att egentligen föränd
ras. I stället för att ägna tid och kraft åt 
dessa verksamheter valde kommittén att 
tillsätta en chef som fick ett samlat ansvar 
för alla så kallade resultatenheter.

Utöver verksamhetsområdena etable
rades ett antal centrala funktioner med 
funktionellt ansvar för olika områden. 
Avsikten med att utpeka ett funktionellt 
ansvar var att få ett i hela verket gemen
samt uppträdande och agerande inom 
viktiga områden. Funktionellt ansvarig 
skulle därmed säkerställa att processerna 
och sakområdena var gemensamma, 
effektiva och ändamålsenliga. Det funk
tionella ansvaret var något som diskute
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tén valde att prioritera. Medan myndighe
ternas engagemang tog sikte på det lång
siktiga och komplexa fokuserade organi
sationskommittén på det kortsiktiga och 
vardagliga. 

Arbetet med de praktiska frågorna sat
tes alltså i fokus för bildandet. Svårig
heten låg främst i omfattningen. Det var 
itsystem, ekonomiredovisning och tele
fonlösningar för över 6 500 personer som 
skulle knytas ihop i ett gemensamt sys
tem. Särskilt itfrågorna visade sig bli pro
blematiska. Mycket tid och kraft lades på 
att få acceptabla lösningar på plats, trots 
att de tidigare systemen i många fall fort
satte att användas parallellt med de nya. 
En annan fråga som behövde lösas fort var 
tillsättning av en ny ledning. Redan i bör

jan av oktober påbörjades därför rekryte
ringen genom en öppen process där vem 
som helst fick söka samt genom en riktad 
sökning efter lämpliga kandidater 30. 

Viktiga organisationsfrågor
Trafikverket bildades på kort tid. Orga
nisationskommitténs hade mindre än sex 
månader på sig. Under den tiden skulle 
en ny organisation skapas med nya che
fer, med över 6 500 medarbetare och med 
en årlig budget på cirka 50 miljarder. Ett 
alternativ som övervägdes för att klara 
den snäva tidsramen var att lyfta in Ban
verket och Vägverket precis som de var, 
som två divisioner under ett gemensamt 
Trafikverksparaply. 

Samtidigt som organisationskommit
tén satte sin prägel på den nya myndig

heten var också de gamla myndigheterna 
med och påverkade utformningen. Fram
för allt var det Banverkets och Vägverkets 
ledningsgrupper som deltog i att forma 
den nya myndigheten. Ledningarna från 
de två myndigheterna träffades, tillsam
mans med organisationskommittén, på 
en serie seminarier i Tällberg i Dalarna. 
Stämningen var bitvis spänd då ingen 
av de nuvarande ledningarna visste vil
ket jobb de skulle ha om bara några måna
der. 30

Seminarierna i Tällberg var betydel
sefulla. Ledningsgrupperna kunde verk
samheten och organisationskommittén 
lyssnade mycket till vad som kom fram 
vid dessa möten. 30 Vid ett sådant möte i 
slutet av oktober började den nya organi
sationen få fastare konturer. Grundprin
cipen som diskuterades var att forma en 
organisation med självständiga verksam
hetsområden, men med tydlig central 
styrning. Ett antal verksamhetsområden 
lades fast som skulle utgöra stommen i 
det nya trafikverket (se figur ovan). Verk
samhetsområdet Samhälle skulle fungera 
som Trafikverkets ansikte utåt och vara 
huvudingång till myndigheten för med
borgare, näringsliv, samarbetspartner 
och avtalskunder. De skulle ansvara för 
planering av landets statliga infrastruk
tur för väg, järnväg och långsiktigt även 
för sjö och luftfart. Verksamhetsområdet 
Trafik skulle ansvara för drift, underhåll 
och ledning av trafiken på väg och järn
väg. Verksamhetsområdet Investering 
skulle ta hand om mindre och normal
stora investeringsprojekt, medan verk
samhetsområdet Stora projekt skulle ta 
hand om investeringsprojekt med kost
nad större än 4 miljarder.
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rades mycket och alla delade inte uppfatt
ningen att detta var en bra lösning. 30 

Den heta regionfrågan
Den organisationsfråga som kom att bli 
verkligt kontroversiell gällde Trafikver
kets regionala indelning. Frågan enga
gerade, inte minst därför att den också 
berörde medarbetares fysiska placering 
och de regionala organisationernas infly
tande över verksamheten. Frågan kompl
icerades av att Vägverket och Banverket 
hade präglats av olika traditioner. Ban
verket hade fem regioner med begrän
sat utrymme för självständigt agerande. I 
Vägverket hade det regionala inflytandet 
en starkare position. Vägdirektörerna för 
verkets sju regioner hade betydande infly
tande över verksamheten i sin region. 

Som trafikslag kommer järnvägs och 
vägfrågorna från olika traditioner. Medan 
järnvägen har etablerats genom centrala 
satsningar och krav på enhetliga regel
verk och standarder, har väginfrastruktu
ren utvecklats utifrån ett mer lokalt per
spektiv.  6 Inom ramen för ”Samhällsbyg
gare i samverkan” utarbetades förslag på 
hur planeringsfrågorna bäst skulle hante
ras i Trafikverket. I detta ingick att belysa 
regional representation och regionala 
mandat. Det var en känslig fråga. Ban
verket hade avskaffat regionerna och ville 
inte ha tillbaka dem som organisatoriska 
delar. Vägverket hade valt att behålla 
regionerna som organisation. Man hade 
även valt att ha kvar hela planeringsman
datet (inklusive alla pengarna) i den regi
onala organisationen. Vägverket hade 
också en mer omfattande sektorverksam
het i sin regionala organisation.  18 Fram
för allt inom Vägverket fanns stor oro för 
att det decentraliserade mandatet skulle 
försvagas. En omfattande diskussion om 
regionalt inflytande präglade därför dis

kussionerna under hösten 2009. 
Under senhösten kallade Gunnar Malm 

till ett möte om regionfrågan för att nå 
en lösning. Både Vägverkets och Banver
kets generaldirektör deltog. Första försla
get från kommittén innebar att det skulle 
finnas fem regioner. Vägverkets represen
tanter argumenterade för att Stockholm 
skulle utgöra en egen och sjätte region, 
vilket också blev det slutliga förslaget. 
Det krävdes omfattande kontakter mel
lan de båda myndigheterna innan en lös
ning kunde nås. Caroline Ottosson var en 
av dem som deltog i diskussionerna: 

Jag uppfattade signalen att Gunnar 
Malm var ganska trött på denna fråga 
och ville att vi skulle låsa in oss och inte 
komma ut förrän vi hade ett gemensamt 
förslag. Diskussionerna landade i den 
lösning som i dag är införd i Trafikverket. 
Det inte så många vet är att vi hade flera 
underhandskontakter mellan Banverket 
och Vägverket före denna workshop. De 
sista skedde sent på kvällen före. Det för
slag vi lade fram från Vägverkets sida på 
mötet var väl avstämt med planeringssi
dan på Banverket. Efter denna uppgörel
se ”dog” frågan om det regionala man
datet.

Regional närvaro var en av de  frågor 
som regeringen betonade i direktivet till 
organisationskommittén. Detta låg i linje 
med den politiska inriktningen inom Cen
terpartiet. En viktig princip blev där
för att Trafikverket skulle ha ett kontor i 
varje region. Det slutliga förslaget inne
bar att Trafikverkets kontaktpunkt utåt 
skulle vara regionerna på Samhälle. Det 
var där ”skylten” Trafikverket skulle fin
nas och där medborgare och organisatio
ner skulle ”knacka på” om man ville göra 
ett besök. Förslaget uppfattades både som 
en centralisering och decentralisering 

beroende på perspektiv. Från Vägverkets 
sida fanns besvikelse över att det var en 
mer nationellt orienterad organisation 
som presenterades jämfört med tidigare. 
Banverket, som hade en mer centraliserad 
organisation, tyckte tvärtom att kommit
téns förslag innebar ökad regionalisering. 

Organisationskommittén landade allt
 så i att Trafikverket skulle organiseras 
i sex regioner med en delvis annorlunda 
indelning än den som använts inom Ban
verket och Vägverket. 

Valet av huvudort för regionen var i 
vissa fall kontroversiellt. I Region Norr 
var Luleå ganska klart eftersom både 
Vägverket och Banverket hade stor verk
samhet där. I Region Mitt hade Banver
ket sitt kontor i Gävle medan Vägver
ket fanns i Härnösand. Det landade till 
slut på att Gävle skulle vara huvudort. I 
Region Stockholm var utmaningen sna
rast att se till att medarbetare för de både 
verken kunde flytta in i gemensamma 
lokaler. I Region Öst var Eskilstuna ett 
givet val. Detsamma gällde valet av Göte
borg i Region Väst. Mest diskussion var 
det i Region Syd som omfattade ett stort 
område med Jönköpings län, Kalmar län, 
Blekinge och Skåne. Banverket var stora i 
Malmö medan Vägverket hade sin huvud
sakliga verksamhet i Kristianstad och 
Jönköping. Efter många övervägningar 
och uppvaktningar från bland andra 
berörda kommuner, valdes till slut Kris
tianstad. Detta ledde till protester från 
såväl kommunpolitiker som medarbetare. 

Att huvudkontoret skulle ligga i Bor
länge hade regeringen slagit fast redan i 
direktiven till organisationskommittén. 
Eftersom såväl Banverket som Vägver
ket hade sina huvudkontor i staden rörde 
frågan vilka lokaler som skulle användas. 
Vägverkets lokaler ansågs vara de som 
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bäst motsvarade den nya myndighetens 
behov. Utöver huvudkontor och regionala 
kontor etablerades ett antal lokalkontor. 
De bildades utifrån grundprincipen att 
Trafikverket skulle finnas närvarande i 
alla städer där de regionala planupprät
tarna, det vill säga regionala samverkans 
eller självstyrelseorgan, eller länsstyrel
ser, hade sina säten.

Ny ledning rekryteras
Parallellt med arbetet att forma den nya 
organisationen pågick rekryteringen av 
chefer. Sökandet efter lämpliga kandi
dater skedde inom Banverket och Väg
verket, men även externt. Vid årsskif
tet 2009/2010 var de flesta chefer på den 
översta nivån tillsatta. För organisations
kommittén lättade därmed arbetsbördan 
något eftersom en del av ansvaret kunde 
lämnas över till dem 30. Alla chefer rekry
terades internt från något av de båda ver
ken. Detta var ett sätt att minimera ris
kerna i rekryteringsprocessen eftersom 
externa kandidater skulle ta längre tid att 
få på plats. 30

En viktig fråga var att samla den hög
sta ledningen geografiskt i Borlänge för 
att därigenom etablera en gemensam 
 kultur. 32 I både Vägverket och  Banverket 
hade den högsta ledningen varit mer 
utspridd över landet.

Tillsättningen av chefer, på alla nivåer, 
var på många sätt en krävande process 
för organisationen. Även om både Väg
verket och Banverket utåt sett behöll lug
net och arbetade på som vanligt, fanns en 
viss nervositet bakom kulisserna. Caro
line Ottosson: 

Många chefer var osäkra på sin fram
tid och ”tvingades” att jobba i par med 
någon som kanske skulle få jobbet som 
de själv önskade att få. Så var det på flera 

nivåer, inte bara den högsta. Min bild är 
dock att de allra flesta lyckades att han
tera detta på ett mycket bra sätt, men jag 
vet av flera samtal som jag har haft med 
kollegor att det var tufft. Jag uppfattar 
att både Vägverket och Banverket upp
visade en otrolig lojalitet med uppdraget 
och detta tror jag har att göra med den 
yrkesstolthet som finns hos alla medar
betare. 18

Samtidigt som chefsrekryteringen drevs 
framåt inom organisationskommit tén 
funderade Regeringskansliet på vem som 
skulle bli det nya verkets  första generaldi
rektör. Gunnar Malm hade tidigt dekla
rerat att han inte var  intresserad. Även 
Regeringskansliet drog därför igång en 
rekryteringskampanj. I linje med reger
ingens nya utnämningspolitik gick en 
öppen förfrågan ut med möjlighet för vem 
som helst att söka. Att döma av regering
ens platsannons krävdes en person med 
mångfacetterad bakgrund med erfaren
heter såväl från statsförvaltning och 
nä ringsliv som av internationellt samar
bete.  33 Av de namn som diskuterades på 
Näringsdepartementet återstod i slutän
dan två kandidater varav huvudalterna
tivet var Gunnar Malm.  13 Regeringen 
ställde på nytt frågan till organisations
kommitténs ordförande som efterhand 
vant sig vid tanken och accepterade erbju
dandet. 30

Den 21 december 2009 fattade reger
ingen det formella beslutet att utse Gun
nar Malm till Trafikverkets förste gene
raldirektör med förordnande till februari 
2015. Några veckor senare utsåg Malm i 
sin tur Lena Erixon till chef för verksam
hetsområde Samhälle och till ställföre
trädande generaldirektör i Trafikverket.

Två kulturer med ny logotyp
Formellt innebar Trafikverkets bildande 
ingen sammanslagning av tidigare myn
digheter. I stället skapades en helt ny 
myndighet samtidigt som andra myndig
heter lades ned. Organisationskommit
tén var noga med att betona att det just 
var något nytt som skulle skapas. Retori
ken var ett sätt att tona ned kulturskill
naderna mellan myndigheterna och dis
kussionen om vilken myndighetskultur 
som skulle prägla det nya. Krafter inom 
Vägverket och Banverket bevakade egna 
intressen. Exempelvis noterades det var 
någonstans som organisationskommittén 
befann sig, rent fysiskt.

Organisationskommittén var inte 
omedveten om de kulturella skillnader 
som fanns mellan Vägverket och Banver
ket men var noga med att inte underblåsa 
olikheterna. Genom att betona att det var 
något nytt som skapades var ambitionen 
att få medarbetare från båda verken att 
fokusera på det som förenade snarare än 
på det som skiljde dem åt.

En mycket konkret fråga som diskute
rades under våren var hur den nya gra
fiska profilen skulle se ut. En liten arbets
grupp jobbade med frågan, med stöd av 
en extern konsultfirma. Logotyper är vik
tiga symboler som väcker engagemang. 
Särskilt från Vägverkets sida fanns starka 
åsikter om hur den nya logotypen skulle 
utformas. Arbetsgruppen kom ganska 
fort fram till ett förslag och diskussionen 
kom i första hand att handla om vilka fär
ger som skulle prägla Trafikverket. Det 
stod mellan rött och grönt. Valet föll på 
rött, bland annat för att tågoperatören 
Green Cargo redan använde grönt. 

En annan fråga som diskuterades var 
hur det nya Trafikverket skulle lanseras. 
Organisationskommittén beslöt att inte 
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gå ut stort och brett med informations
kampanjer utan att i stället hålla en låg 
profil. Det innebar att kostnaden för 
profilprogrammet blev lägre än budge
terat. Genom medierna fick Trafikver
ket trots det mycket uppmärksamhet.

Tillståndet i det svenska 
järnvägssystemet
Att arbetet med att bilda Trafikverket 
pågick för fullt innebar inte att trans
portpolitiken stod still eller att Väg
verket och Banverket satt med armar
na i kors. Tvärtom var hösten och vin
tern 2009 en period full av aktivitet på 
det transportpolitiska området. I sep
tember 2009 överlämnade generaldi
rektörerna för de fyra trafikslagen för 
första gången någonsin ett gemensamt 
förslag till investeringsplan. Den gällde 
för perioden 2010–2021. Även efter att 
förslaget överlämnats återstod mycket 
arbete eftersom planen skulle behand
las på Regeringskansliet innan den slut
ligen fastställdes i mars 2010.

I medierna överskuggades emeller
tid planbeslutet av vädret som då var ett 
dominerande samtalsämne på grund av 
de stora konsekvenser det hade på fram
förallt järnvägstrafiken. Nästan dag ligen 
rapporterades om tågkaos med inställda 
eller försenade tåg och om bristfällig 
information till trafikanterna. 

Tuffa beslut och självpåtagen 
effektivisering
För att klara tidsramarna valde  Gunnar 
Malm och kommittén att inte ändra 
medarbetarnas arbetsuppgifter i sam
band med bildandet. Grundprincipen 
var att medarbetarna skulle ta med sig 
sina arbetsuppgifter från Banverket 
och Vägverket in i det nya Trafikverket. 

Några besparingar eller nedskärningar 
av personal genomfördes inte i samband 
med bildandet. Regeringen hade redan 
tidigt betonat att Trafikverkets bildan
de inte skulle betraktas som ett ratio
naliseringsprojekt. Det var inte för att 
spara pengar eller minska personalen 
som organisationsförändringen skul
le genomföras. Enligt regleringsbrevet 
skulle Trafikverket visserligen genom
föra en mindre effektivisering men 
Gunnar Malm ville vara mer ambitiös. 
Han hade fått löfte från Näringsdepar
tementets politiska ledning att de medel 
som sparades in skulle få användas 
till verksamhet. Det skulle ske genom 
omfördelning till exempelvis drift och 
underhållsåtgärder. Tankarna på ett 
större effektiviseringsarbete tog form 
redan under hösten 2009 och ett tre
årigt effektiviseringsprogram lansera
des i Trafikverket under våren 2010.

Ungefär samtidigt som Trafikverket 
bildades genomfördes en rad andra för
ändringar av betydelse för transport po
li tikens organisering. Någon förstärk
ning av Regeringskansliet i den  be
mär k else som Trafikverksutredning  en 
ef ter frågat genomfördes inte.  Där
emot omorganiserades verksamheten 
på När ings departementet. Målet var 
att skapa ett mer effektivt och tra fik
slagsövergripande arbetssätt som kunde 
svara upp mot den nya myndighets 
och bolagsstrukturen. 33 Samtidigt med 
Trafikverket inrättades en annan ny 
myndighet, Trafikanalys, med uppdrag 
att stödja regeringen med utredningar 
och analyser inom transportområdet. 
Trafik analys var därmed tänkt som en 
balanserande kraft till det nybildade 
Trafikverket.

Nästan dagligen rapporterades om inställda eller försenade tåg och om bristfällig information till resenärerna.
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Gunnar Malm om utmaningar  
vid Trafikverkets bildande
Gunnar Malm intervjuad av John Hultén

Hur gick dina tankar när du fick uppdraget 
från regeringen att bilda en ny myndighet 
inom transportområdet?
– I juni 2009 fick jag en fråga av stats
sekreterare Leif Zetterberg om jag var 
intresserad av att ta på mig uppdraget. 
Det var precis när jag höll på med slut
fasen av höghastighetsutredningen. Den 
formella frågan fick jag i slutet av augusti. 
Jag svarade ja, men under förutsättning 
att de inte tänkte mig som generaldirek
tör för den nya myndigheten. Infrastruk
turminister Åsa Torstensson berättade 
den 3 september 2009 på en konferens i 
Borlänge att det var jag som fick uppdra
get att leda arbetet med att forma den nya 
myndigheten. Sedan tillsattes en organi
sationskommitté som drev arbetet. Det 
är många som har undrat om det här med 
att jag inte var intresserad av att bli gene
raldirektör bara var ett spel för galleriet, 
eller om det är en efterhandskonstruk

tion. Men det är det inte. Jag hade vid det 
här tillfället ett uppdrag med Arlandaba
nan som passade mig ganska bra. Det var 
inte ett heltidsuppdrag och jag tyckte jag 
hade kommit till den stunden i livet när 
jag kunde unna mig att ta det lite lugnare.

Vilken roll spelade organisationskommit-
tén för att forma den nya myndigheten?
– Det är ganska intressant när man tittar på 
det så här i backspegeln. En organisations
kommitté får i praktiken fria händer från 
regeringen att fatta nödvändiga beslut. Det 
är inte så att man ska gå till någon annan 
för att få saker förankrade. Man får ingå 
avtal för statens räkning. Det finns egent
ligen inga begränsningar utan man får ett 
extremt stort ansvar och det gäller att han
tera det på ett bra sätt. Självklart ligger det 
i sakens natur att man informerar löpande, 
men formellt kan du ikläda dig ett väldigt 
omfattande ansvar. 

Vilken var den svåraste utmaningen när 
organisationskommittén påbörjade sitt 
arbete hösten 2009?
– Det var tidsperspektivet. Jag insåg att vi 
inte skulle hinna få en ny ledning på plats 
innan den nya myndigheten skulle starta. 
Regeringskansliet påbörjade rekrytering
en av en generaldirektör parallellt med 
organisationskommitténs arbete. Tanken 
var då att det skulle bli naturligt att läm
na över till den blivande generaldirektö
ren under resans gång. Men den proces
sen hade alltså inte börjat i september och 
jag vet ju att om du ska ha en riktig rekry
teringsprocess och också söker externt 
får du räkna med att det tar sex måna
der. Sex månader från slutet av septem
ber, då hamnar du på den första april, när 
den nya myndigheten skulle starta. Så det 
gick upp för mig tidigt att vi inte kommer 
att ha någon generaldirektör på plats för
rän Trafikverket ska vara igång. Det sat
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te ramarna för mig. Det var bara att gå in 
och ta befälet med en gång. Nu kör vi det 
här och nu ska vi se till att det här funge
rar. Och den första frågan jag fick ta upp 
var vad det är som måste göras för att 
Trafikverket ska fungera den 1 april 2010. 
Allting annat måste vi välja bort. Vi hade 
självklart den övergripande uppdrags
formuleringen, det vill säga att vi skulle 
ha en förstärkt regional organisation, vi 
skulle förbättra produktivitet och effekti
vitet i anläggningsbranschen och vi skul
le jobba med den interna effektiviteten. 
Det var sådana budskap vi fick med och 
som var ramen för vårt arbete. Men även 
där var vi tvungna att prioritera. Skulle vi 
kasta oss på allt det här, eller vad var det 
vi skulle koncentrera oss på?

Dåvarande Banverket och Vägver
ket hade satt igång ett förberedelsear
bete tidigt under 2009. De hade till
satt grupper inom exempelvis personal 
och ekonomi, och de hade höga ambitio
ner. Det var väldigt mycket fokus på form 
och mindre på substans. Jag har lärt mig 
under årens lopp att det finns några saker 
som måste fungera, oavsett om det är pri
vat eller offentlig verksamhet. Det måste 
gå att få kontakt med myndigheten via 
telefon, epost och så vidare; det får inte 
strula. Vi måste kunna betala våra leve
rantörer och medarbetarna ska få sin 
lön. Vi ska ha ordning och reda på redo
visningen så att intäkter och kostna
der kommer på rätt ställe. Det var alltså 
mycket grundläggande saker som var vik
tiga för mig att säkerställa. För om vi har 
koll på de här frågorna, då klarar vi av att 
driva verksamheten. Men vi kunde kon
statera att nja, det hade vi nog inte. Det 
låter enkelt men det var målfoto att vi var 
klara den 1 april 2010. Arbetsgrupperna 
hade ägnat väldigt mycket tid åt utveck

lingsfrågor och ekonomistyrningsfrågor 
– mycket övergripande hur man skulle 
styra. Allt som inte var löst tidigare skulle 
lösas nu. Och för mig handlade det om att 
sortera bort allt det där och bara koncen
trera mig på vad vi behövde för att det här 
skulle fungera. Samtidigt har jag ju sagt 
under resans gång att den absolut största 
vän vi hade i Trafikverkets bildande var 
den korta tiden. Vi var tvungna att kon
centrera oss. Jag är inte säker på att det 
hade blivit bättre om vi hade haft ett 
halvår till på oss. Risken är att vi hade 
utnyttjat tiden till fel saker.

Varför var de här sakerna så utmanande?
– Det blir som en tratt. Säg att du har väl
digt hög ambitionsnivå med till exempel 
ett ledningssystem som ska lösa en för
färlig massa problem som det kanske inte 
hade gjort tidigare. Det skulle nu försö
ka lösas och läggas in i det här. Då vidgar 
man liksom problemet. Man är överst i 
tratten. Jag ville ta mig ner till vad som är 
miniminivån och säkerställa kvaliteten. 
Sen får vi ta resten efter hand. Det spelar 
ingen roll att vi har världens bästa eko
nomistyrning om inte debet och kredit 
fungerar, om vi inte kan betala våra leve
rantörer eller om inte medarbetarna får 
sin lön. Det spelar ingen roll vilka ambi
tioner vi har om vi inte fixar det. Det har 
jag lärt mig den hårda vägen. Hur får vi 
ihop itsystemen i ett trafikverkssystem? 
Hur lägger vi ihop en plan för att migrera 
6 500 personer i ett system? Vilken ambi
tionsnivå har vi? Det var många såda
na frågor vi fick sortera. Alltså vad är det 
för risker vi väljer bort? Det är något som 
jag tror att den politiska ledningen kan
ske inte riktigt tänker på. Det är ju så att 
ju större organisationer, desto mer kom
plicerat är det. Du får in en volymfaktor 

– om det är 10 personer så fixar du sådana 
här saker, men om det är 6 500 som kom
mer från olika håll så är det inte så lätt.

Hur uppfattade du att inställningen till 
den nya myndigheten var från medarbe-
tarna på Banverket och Vägverket? Vilken 
attityd möttes du av i ditt arbete?
– Det jag möttes av, och som var väl
digt, väldigt positivt, det var stor entu
siasm på både Vägverket och Banver
ket inför bildandet. Jag hade inga förut
fattade meningar överhuvudtaget om det 
här eftersom jag inte varit med i förbe
redelsearbetet. Så jag överraskades posi
tivt av både ledningens och medarbetar
nas engagemang. De såg fram emot nya 
förutsättningar och nya utvecklingsmöj
ligheter för den personliga delen. Det var 
något som var en styrka när den här pro
cessen startade, att många såg fram emot 
det här. Det är mycket lättare att jobba 
med människor som har en positiv syn. 
Jag tror att det var det absolut viktigaste 
för att vi skulle kunna få igång Trafikver
ket den 1 april 2010.

Ledningen på Vägverket respektive Ban-
verket deltog ju i arbetet med att förbereda 
organisationsstrukturen för den nya myn-
digheten. Hur var det att jobba med dem?
– Jag samlade ledningen för Banverket 
respektive Vägverket samt någon person 
från sjöfartsverket till flera seminarium 
för att diskutera den strategiska inrikt
ningen för vilken organisationsstruktur 
vi skulle välja. De här mötena hölls uppe 
i Tällberg. Ett första möte ägde rum i bör
jan av oktober 2009. Där satt ledningar
na från två myndigheter där ingen av dem 
visste vilket jobb de skulle ha den 1 april, 
mindre än sex månader framåt. Det var 
väldigt speciellt. Två  generaldirektörer 

Gunnar Malm samlade ledningarna för att diskutera den strategiska inriktningen.
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te ramarna för mig. Det var bara att gå in 
och ta befälet med en gång. Nu kör vi det 
här och nu ska vi se till att det här funge
rar. Och den första frågan jag fick ta upp 
var vad det är som måste göras för att 
Trafikverket ska fungera den 1 april 2010. 
Allting annat måste vi välja bort. Vi hade 
självklart den övergripande uppdrags
formuleringen, det vill säga att vi skulle 
ha en förstärkt regional organisation, vi 
skulle förbättra produktivitet och effekti
vitet i anläggningsbranschen och vi skul
le jobba med den interna effektiviteten. 
Det var sådana budskap vi fick med och 
som var ramen för vårt arbete. Men även 
där var vi tvungna att prioritera. Skulle vi 
kasta oss på allt det här, eller vad var det 
vi skulle koncentrera oss på?

Dåvarande Banverket och Vägver
ket hade satt igång ett förberedelsear
bete tidigt under 2009. De hade till
satt grupper inom exempelvis personal 
och ekonomi, och de hade höga ambitio
ner. Det var väldigt mycket fokus på form 
och mindre på substans. Jag har lärt mig 
under årens lopp att det finns några saker 
som måste fungera, oavsett om det är pri
vat eller offentlig verksamhet. Det måste 
gå att få kontakt med myndigheten via 
telefon, epost och så vidare; det får inte 
strula. Vi måste kunna betala våra leve
rantörer och medarbetarna ska få sin 
lön. Vi ska ha ordning och reda på redo
visningen så att intäkter och kostna
der kommer på rätt ställe. Det var alltså 
mycket grundläggande saker som var vik
tiga för mig att säkerställa. För om vi har 
koll på de här frågorna, då klarar vi av att 
driva verksamheten. Men vi kunde kon
statera att nja, det hade vi nog inte. Det 
låter enkelt men det var målfoto att vi var 
klara den 1 april 2010. Arbetsgrupperna 
hade ägnat väldigt mycket tid åt utveck

lingsfrågor och ekonomistyrningsfrågor 
– mycket övergripande hur man skulle 
styra. Allt som inte var löst tidigare skulle 
lösas nu. Och för mig handlade det om att 
sortera bort allt det där och bara koncen
trera mig på vad vi behövde för att det här 
skulle fungera. Samtidigt har jag ju sagt 
under resans gång att den absolut största 
vän vi hade i Trafikverkets bildande var 
den korta tiden. Vi var tvungna att kon
centrera oss. Jag är inte säker på att det 
hade blivit bättre om vi hade haft ett 
halvår till på oss. Risken är att vi hade 
utnyttjat tiden till fel saker.

Varför var de här sakerna så utmanande?
– Det blir som en tratt. Säg att du har väl
digt hög ambitionsnivå med till exempel 
ett ledningssystem som ska lösa en för
färlig massa problem som det kanske inte 
hade gjort tidigare. Det skulle nu försö
ka lösas och läggas in i det här. Då vidgar 
man liksom problemet. Man är överst i 
tratten. Jag ville ta mig ner till vad som är 
miniminivån och säkerställa kvaliteten. 
Sen får vi ta resten efter hand. Det spelar 
ingen roll att vi har världens bästa eko
nomistyrning om inte debet och kredit 
fungerar, om vi inte kan betala våra leve
rantörer eller om inte medarbetarna får 
sin lön. Det spelar ingen roll vilka ambi
tioner vi har om vi inte fixar det. Det har 
jag lärt mig den hårda vägen. Hur får vi 
ihop itsystemen i ett trafikverkssystem? 
Hur lägger vi ihop en plan för att migrera 
6 500 personer i ett system? Vilken ambi
tionsnivå har vi? Det var många såda
na frågor vi fick sortera. Alltså vad är det 
för risker vi väljer bort? Det är något som 
jag tror att den politiska ledningen kan
ske inte riktigt tänker på. Det är ju så att 
ju större organisationer, desto mer kom
plicerat är det. Du får in en volymfaktor 

– om det är 10 personer så fixar du sådana 
här saker, men om det är 6 500 som kom
mer från olika håll så är det inte så lätt.

Hur uppfattade du att inställningen till 
den nya myndigheten var från medarbe-
tarna på Banverket och Vägverket? Vilken 
attityd möttes du av i ditt arbete?
– Det jag möttes av, och som var väl
digt, väldigt positivt, det var stor entu
siasm på både Vägverket och Banver
ket inför bildandet. Jag hade inga förut
fattade meningar överhuvudtaget om det 
här eftersom jag inte varit med i förbe
redelsearbetet. Så jag överraskades posi
tivt av både ledningens och medarbetar
nas engagemang. De såg fram emot nya 
förutsättningar och nya utvecklingsmöj
ligheter för den personliga delen. Det var 
något som var en styrka när den här pro
cessen startade, att många såg fram emot 
det här. Det är mycket lättare att jobba 
med människor som har en positiv syn. 
Jag tror att det var det absolut viktigaste 
för att vi skulle kunna få igång Trafikver
ket den 1 april 2010.

Ledningen på Vägverket respektive Ban-
verket deltog ju i arbetet med att förbereda 
organisationsstrukturen för den nya myn-
digheten. Hur var det att jobba med dem?
– Jag samlade ledningen för Banverket 
respektive Vägverket samt någon person 
från sjöfartsverket till flera seminarium 
för att diskutera den strategiska inrikt
ningen för vilken organisationsstruktur 
vi skulle välja. De här mötena hölls uppe 
i Tällberg. Ett första möte ägde rum i bör
jan av oktober 2009. Där satt ledningar
na från två myndigheter där ingen av dem 
visste vilket jobb de skulle ha den 1 april, 
mindre än sex månader framåt. Det var 
väldigt speciellt. Två  generaldirektörer 

Gunnar Malm samlade ledningarna för att diskutera den strategiska inriktningen.
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var på plats. Det var lite spänt, men det 
fanns ett stort engagemang. Vi hade en 
omfattande diskussion om de  centrala 
funktionerna. Här kan man väl säga att 
min erfarenhet helt och hållet är från 
affärsverksamhet; det är den bakgrund 
jag har. Det präglade också min syn på vil
ken organisation vi skulle ha, med stark 
styrning men självständiga enheter. Det 
var olika erfarenheter som kom ifrån Väg
verket och Banverket. För att säkerställa 
att vi skulle få en gemensam trafikverks
syn införde vi det funktionella ansvaret. 
Vi gjorde det på bland annat Personal, 
Ekonomi och på Kommunikation. Sedan 
införde vi en ny funktion som inte fanns 
tidigare, nämligen Strategiskt inköp och 
upphandling. Det skedde under visst mot
stånd kan man säga, för verksamhetsom
rådena tyckte att det var något de klara
de av själva. Men jag såg en stor potential 
i att dra ner kostnaderna genom att skapa 
en strategi för detta. 1

Vilka frågor blev det mest diskussion om 
när den nya organisationen formades?
– Den stora frågan som diskuterades var 
regionerna. Vi bestämde att Trafikver
kets kontaktpunkt utåt var regionerna på 
Samhälle. Vi hade väldigt mycket diskus
sioner om vilket mandat regionerna skul
le ha. Där kom Vägverket och Banverket 
från två olika kulturer. På vägverkssidan 
hade man mycket starka regioner, medan 
man på banverkssidan hade gått från star
ka regioner till nationell styrning av divi
sioner. Framför allt fanns det mycket syn
punkter från vägverkssidan om att man 
måste ha mandat på regional nivå. Det var 
särskilda seminarier om den här frågan. 
Men vi lyckades lösa det. Vi fastnade gan
ska snabbt för den regionala organisatio
nen och valde sex stycken regioner. Sedan 

uppvaktades jag ju av politiska företräda
re från hela Sverige om var kontoren skul
le ligga. Men vi hade ett antal principer 
som vi försökte hålla oss till.

Hur ser du på de kulturskillnader som 
fanns mellan Vägverket och Banverket? 
Påverkade de förutsättningarna för att 
bilda den nya myndigheten?
– Det är klart är man kom från olika 
områden som utvecklat olika sätt att se på 
saker, på gott och ont. En av de första frå
gorna som kom från de gamla ledningarna 
var att vi skulle starta ett kulturprojekt.  
Det sa jag nej till. Det arbete som vi då 
genomförde, att skapa Trafikverket, var 
vårt stora kulturprojekt. Några sa att vi 
hade olika kulturer i Banverket och Väg
verket men det var en diskussion som jag 
vägrade att ta, till mångas besvikelse. Jag 
ville fokusera på vad som var gemensamt 
i stället. Det är klart, jag är inte dummare 
än att jag förstod att det fanns olika kul
turer. Men om du hela tiden pratar om att 
kulturerna är olika så förstärker du det. 
I stället för att det hade blivit ett konst
lat kulturprojekt så tror jag att kulturfrå
gan nu har hamnat där den hör hemma, 
nämligen i värdegrundsarbetet. Det finns 
säkert andra synpunkter på det här, men 
det är min bestämda uppfattning. 

Vad som också var viktigt för mig att 
kommunicera var att vi inte slår ihop Väg
verket och Banverket, utan att dessa myn
digheter upphör den sista mars 2010 och då 
bildas en ny myndighet. Jag ville alltså inte 
hamna i situationen att någon tar över den 
andra. Det finns en del intressanta saker, 
som man så här i efterhand kan skratta år. 
Till exempel att några började titta på var 
vi var någonstans, om jag var mer på Väg
verket än på Banverket. Så då beslutade vi i 
organisationskommittén att varannan dag 

sitta på Vägverket och varannan på Ban
verket, bara för att inte skapa rykten. När 
vi kom lite längre fram i tiden så skapades 
det väldigt mycket skrönor, framförallt om 
att Vägverket tog över på chefssidan. Det 
där räknade vi på och det var fler chefer 
från Banverket än från Vägverket. Men jag 
ville ändå inte överdriva den här frågan. 
Det är naturligt, tror jag, att man funde
rar på vem som är ens nya chef och var han 
eller hon kommer ifrån och har för idéer. 

Du fick ansvaret för att rekrytera ledning-
en till den nya myndigheten trots att du 
inte själv planerade att bli generaldirek-
tör. Hur tänkte du om det?
– Detta ägnade jag väldigt mycket tid åt. 
Min ambition var att ledningen skulle 
vara utsedd vid jul 2009. Och så pågick 
också rekryteringen av generaldirektör 
där jag inte alls var inblandad. Jag fick 
information från statssekreteraren om 
vad som pågick, men jag hade liksom fullt 
upp så jag hann inte engagera mig i det. Vi 
påbörjade rekryteringen av chefer och var 
nästan i mål vid årsskiftet. Det var några 
positioner som blev klara i januari månad. 
Då hade vi tagit ett jättestort steg, och jag 
kunde lämna över ansvaret till dem. Det 
innebar att de friställdes från sina ordina
rie befattningar inom Banverket och Väg
verket. De fick sedan i sin tur ansvaret för 
att rekrytera sin organisation på underlig
gande nivåer. Eftersom det var en öppen 
process och en riktad sökning, så hade 
vi externa kandidater på alla positioner. 
Men även i den situationen ville jag titta 
på risk. Är den här externa kandidaten så 
pass mycket bättre än de interna kandida
terna som jag har, och är det värt att vänta 
ytterligare 5–6 månader på den kandida
ten än att få in den interna kandidaten på 
plats i dag? Det var ju den övervägningen 

jag behövde göra. Och då kom jag fram till 
ett nej, på position efter position. Vi hade 
kanske likvärdiga kandidater men de låg 
tre–sex månader bort till juni 2010 och då 
tror jag inte att vi hade klarat det hela. 

Fanns det ingen aspekt att du ville få in 
några som var fristående, som du själv, 
som kunde se på det här med nya per-
spektiv?
– Jo, det var ju därför vi ville ha en öppen 
process. Men när jag lärde känna de här 
personerna under resans gång kunde jag 
samtidigt konstatera att de hade vad som 
krävdes. Om vi kunde få en bra mix från 
gamla Banverket och gamla Vägverket, 
så kan vi nog tänka nytt också. Jag måste 
säga att jag är väldigt nöjd med den rekry
teringen och det sätt på vilket den kom 
till. De gjorde ett hästjobb för att få det 
här att fungera.

Vid samma tillfälle som dåvarande infra-
strukturministern Åsa Torstensson berät-
tade att du skulle leda organisationskom-
mittén uttalade hon också att det här inte 
var ett besparingsprojekt. Ändå valde du 
att driva ett ganska tufft effektiviserings-
program.
– Det administrativa anslaget skulle 
minska med 150 miljoner. Det var egentli
gen det medskick som fanns för effektivi
seringen. Det där tyckte jag var lite tunt. 
Att vi med en budget på 50 miljarder ska 
spara 150 miljoner, tyckte jag lät för lite. 
Vi började diskutera före jul 2009 och 
efterhand som ledningen kom på plats, 
vilken ambitionsnivå vi skulle ha. Om vi 
hade sagt att vi skulle dra ner kostnader
na med 10 procent hade vi inte åstadkom
mit några förändringar. Men om vi tar i, 
då tvingar vi organisationen att agera. Då 

diskuterade vi ganska mycket om hur det 
skulle tas emot internt om vi säger att vi 
ska dra ner kostnaderna med 2030 pro
cent. Skrattar man åt det, eller tar man det 
på allvar? Jag bestämde mig för att vi kör. 
Vi går fram med 20–30 procent så får vi 
se vad reaktionen blir. Och jag blev gan
ska förvånad över att de flesta ställde upp 
på det. Det var anmärkningsvärt. Syftet 
var, från min sida, att inte bara komma 
till regeringen och kräva mer pengar till 
nya uppdrag, utan att säga ”Nej, vi vill nog 
göra det här men vi klarar av finansiering
en delvis själva”. Det var min ambition att 
vi skulle göra något väldigt bra av detta.

Du och organisationskommittén valde att 
skapa en ny organisatorisk struktur i stäl-
let för att lyfta in stora delar av de tidigare 
verken som de var under en hatt? Hur kom 
det sig?
– Om jag inte hade skapat en ny organi
satorisk struktur hade jag cementerat en 
gammal struktur. Sedan skulle jag ha fått 
börja med att få ihop delarna. Baserat på 
att vi nu hade ett nytt uppdrag valde vi 
redan från början en ny strategi och nya 
utmaningar och byggde en organisation 
efter det. Om jag skulle göra det här en 
gång till så skulle jag göra på samma sätt.

Hur kom det sig att du blev Trafikverkets 
första generaldirektör till slut?
– I december fick jag frågan om jag ändå 
inte kunde tänka mig att ta på mig upp
draget som generaldirektör. Jag ägna
de dag och natt åt Trafikverkets bildan
de, rekryterade hela ledningen och tog 
alla viktiga beslut, så det är klart att till 
slut växte jag ju ihop med uppdraget och 
kände också ett stort ansvar. Så då sa jag 
ja. Men det var faktiskt först i december 
2009. 1

Vintern innan Trafikverket bildades var 
ovanligt hård och vi hade stora problem 
med infrastrukturen. Hur tänkte du då?
– Eftersom vi ännu inte hade bildat Tra
fikverket kunde jag hålla mig vid sidan av. 
Jag bestämde jag mig för att jag vill veta 
vad problemen beror på innan jag till
träder som generaldirektör. Beror det på 
att det är vinter eller finns det ett annat 
underliggande problem? Så jag pratade 
med statssekreteraren och sa att jag vil
le tillsätta en utredning som underlag för 
ett förbättringsarbete, men också för att 
jag inte ville få någonting i knät som jag 
inte kunde ta ansvar för. Och då kunde 
jag konstatera att underhållet av järnvä
gen var mycket eftersatt. Vi räknade ock
så på hur stort det eftersatta underhållet 
var och på de samhällsekonomiska kost
naderna för allt detta. Och det kom som 
en chock för många. Men nu hade vi en 
bra bild av läget. 1
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var på plats. Det var lite spänt, men det 
fanns ett stort engagemang. Vi hade en 
omfattande diskussion om de  centrala 
funktionerna. Här kan man väl säga att 
min erfarenhet helt och hållet är från 
affärsverksamhet; det är den bakgrund 
jag har. Det präglade också min syn på vil
ken organisation vi skulle ha, med stark 
styrning men självständiga enheter. Det 
var olika erfarenheter som kom ifrån Väg
verket och Banverket. För att säkerställa 
att vi skulle få en gemensam trafikverks
syn införde vi det funktionella ansvaret. 
Vi gjorde det på bland annat Personal, 
Ekonomi och på Kommunikation. Sedan 
införde vi en ny funktion som inte fanns 
tidigare, nämligen Strategiskt inköp och 
upphandling. Det skedde under visst mot
stånd kan man säga, för verksamhetsom
rådena tyckte att det var något de klara
de av själva. Men jag såg en stor potential 
i att dra ner kostnaderna genom att skapa 
en strategi för detta. 1

Vilka frågor blev det mest diskussion om 
när den nya organisationen formades?
– Den stora frågan som diskuterades var 
regionerna. Vi bestämde att Trafikver
kets kontaktpunkt utåt var regionerna på 
Samhälle. Vi hade väldigt mycket diskus
sioner om vilket mandat regionerna skul
le ha. Där kom Vägverket och Banverket 
från två olika kulturer. På vägverkssidan 
hade man mycket starka regioner, medan 
man på banverkssidan hade gått från star
ka regioner till nationell styrning av divi
sioner. Framför allt fanns det mycket syn
punkter från vägverkssidan om att man 
måste ha mandat på regional nivå. Det var 
särskilda seminarier om den här frågan. 
Men vi lyckades lösa det. Vi fastnade gan
ska snabbt för den regionala organisatio
nen och valde sex stycken regioner. Sedan 

uppvaktades jag ju av politiska företräda
re från hela Sverige om var kontoren skul
le ligga. Men vi hade ett antal principer 
som vi försökte hålla oss till.

Hur ser du på de kulturskillnader som 
fanns mellan Vägverket och Banverket? 
Påverkade de förutsättningarna för att 
bilda den nya myndigheten?
– Det är klart är man kom från olika 
områden som utvecklat olika sätt att se på 
saker, på gott och ont. En av de första frå
gorna som kom från de gamla ledningarna 
var att vi skulle starta ett kulturprojekt.  
Det sa jag nej till. Det arbete som vi då 
genomförde, att skapa Trafikverket, var 
vårt stora kulturprojekt. Några sa att vi 
hade olika kulturer i Banverket och Väg
verket men det var en diskussion som jag 
vägrade att ta, till mångas besvikelse. Jag 
ville fokusera på vad som var gemensamt 
i stället. Det är klart, jag är inte dummare 
än att jag förstod att det fanns olika kul
turer. Men om du hela tiden pratar om att 
kulturerna är olika så förstärker du det. 
I stället för att det hade blivit ett konst
lat kulturprojekt så tror jag att kulturfrå
gan nu har hamnat där den hör hemma, 
nämligen i värdegrundsarbetet. Det finns 
säkert andra synpunkter på det här, men 
det är min bestämda uppfattning. 

Vad som också var viktigt för mig att 
kommunicera var att vi inte slår ihop Väg
verket och Banverket, utan att dessa myn
digheter upphör den sista mars 2010 och då 
bildas en ny myndighet. Jag ville alltså inte 
hamna i situationen att någon tar över den 
andra. Det finns en del intressanta saker, 
som man så här i efterhand kan skratta år. 
Till exempel att några började titta på var 
vi var någonstans, om jag var mer på Väg
verket än på Banverket. Så då beslutade vi i 
organisationskommittén att varannan dag 

sitta på Vägverket och varannan på Ban
verket, bara för att inte skapa rykten. När 
vi kom lite längre fram i tiden så skapades 
det väldigt mycket skrönor, framförallt om 
att Vägverket tog över på chefssidan. Det 
där räknade vi på och det var fler chefer 
från Banverket än från Vägverket. Men jag 
ville ändå inte överdriva den här frågan. 
Det är naturligt, tror jag, att man funde
rar på vem som är ens nya chef och var han 
eller hon kommer ifrån och har för idéer. 

Du fick ansvaret för att rekrytera ledning-
en till den nya myndigheten trots att du 
inte själv planerade att bli generaldirek-
tör. Hur tänkte du om det?
– Detta ägnade jag väldigt mycket tid åt. 
Min ambition var att ledningen skulle 
vara utsedd vid jul 2009. Och så pågick 
också rekryteringen av generaldirektör 
där jag inte alls var inblandad. Jag fick 
information från statssekreteraren om 
vad som pågick, men jag hade liksom fullt 
upp så jag hann inte engagera mig i det. Vi 
påbörjade rekryteringen av chefer och var 
nästan i mål vid årsskiftet. Det var några 
positioner som blev klara i januari månad. 
Då hade vi tagit ett jättestort steg, och jag 
kunde lämna över ansvaret till dem. Det 
innebar att de friställdes från sina ordina
rie befattningar inom Banverket och Väg
verket. De fick sedan i sin tur ansvaret för 
att rekrytera sin organisation på underlig
gande nivåer. Eftersom det var en öppen 
process och en riktad sökning, så hade 
vi externa kandidater på alla positioner. 
Men även i den situationen ville jag titta 
på risk. Är den här externa kandidaten så 
pass mycket bättre än de interna kandida
terna som jag har, och är det värt att vänta 
ytterligare 5–6 månader på den kandida
ten än att få in den interna kandidaten på 
plats i dag? Det var ju den övervägningen 

jag behövde göra. Och då kom jag fram till 
ett nej, på position efter position. Vi hade 
kanske likvärdiga kandidater men de låg 
tre–sex månader bort till juni 2010 och då 
tror jag inte att vi hade klarat det hela. 

Fanns det ingen aspekt att du ville få in 
några som var fristående, som du själv, 
som kunde se på det här med nya per-
spektiv?
– Jo, det var ju därför vi ville ha en öppen 
process. Men när jag lärde känna de här 
personerna under resans gång kunde jag 
samtidigt konstatera att de hade vad som 
krävdes. Om vi kunde få en bra mix från 
gamla Banverket och gamla Vägverket, 
så kan vi nog tänka nytt också. Jag måste 
säga att jag är väldigt nöjd med den rekry
teringen och det sätt på vilket den kom 
till. De gjorde ett hästjobb för att få det 
här att fungera.

Vid samma tillfälle som dåvarande infra-
strukturministern Åsa Torstensson berät-
tade att du skulle leda organisationskom-
mittén uttalade hon också att det här inte 
var ett besparingsprojekt. Ändå valde du 
att driva ett ganska tufft effektiviserings-
program.
– Det administrativa anslaget skulle 
minska med 150 miljoner. Det var egentli
gen det medskick som fanns för effektivi
seringen. Det där tyckte jag var lite tunt. 
Att vi med en budget på 50 miljarder ska 
spara 150 miljoner, tyckte jag lät för lite. 
Vi började diskutera före jul 2009 och 
efterhand som ledningen kom på plats, 
vilken ambitionsnivå vi skulle ha. Om vi 
hade sagt att vi skulle dra ner kostnader
na med 10 procent hade vi inte åstadkom
mit några förändringar. Men om vi tar i, 
då tvingar vi organisationen att agera. Då 

diskuterade vi ganska mycket om hur det 
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med statssekreteraren och sa att jag vil
le tillsätta en utredning som underlag för 
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Trafikverkets första år
Av Agneta Wargsjö och John Hultén

Som att börja första klass 
Trafikverkets bildande den 1 april 2010 
innebar ett unikt avsteg från hur stater 
runt om i världen traditionellt organiserat 
sin verksamhet inom transportområdet. 
I stället för att driva verksamheten inom 
varje trafikslag var för sig etablerades en 
trafikslagsövergripande organisation med 
ansvar för att planera för transportsyste
met som helhet och för att utveckla, dri
va och underhålla de statliga väg och järn
vägsnäten. Samtidigt som Trafikverket 
bildades lades Banverket och Vägverket 
ned. Vid invigningsceremonin, som ägde 
rum i Borlänge den 19 april, gav generaldi
rektör Gunnar Malm uttryck för känslan 
av att ett helt nytt kapitel stod för dörren:

Vi får helt nya förutsättningar, som inte 
prövats någon annanstans i världen. Det 
är lite oroligt, lite förväntansfullt, men 
mest spännande. Ungefär som att börja 
första klass i skolan.1 

Drygt 6 500 tidigare medarbetare på Ban
verket och Vägverket berördes av föränd
ringen. Dessutom påverkades ett  mindre 
antal medarbetare från andra myndighe
ter som SIKA, Sjöfartsverket och Trans
portstyrelsen. Samtliga medarbetare i 
tidigare Banverket och Vägverket fick 
automatiskt anställning på Trafikverket 
per den första april 2010. För de allra fles
ta innebar övergången ingen större dra
matik i det korta perspektivet eftersom 
grundprincipen var att medarbetarna tog 
med sig de uppgifter som de haft i de tidi
gare myndigheterna. För cheferna var 
situationen däremot en annan. För dem 
tillämpades inte verksamhetsövergång 
utan de fick söka sina tjänster. De som fick 
nya chefstjänster stod i många fall inför 
uppgiften att leda en delvis ny verksam
het, med delvis nya medarbetare och uti
från ett nytt och tidigare oprövat trafik
slagsövergripande perspektiv. Situationen 
komplicerades av att många chefstillsätt

ningar inte var klara vid bildandet i april 
och att det därför fanns många tillförord
nade chefer i den nya organisationen. Det 
dröjde till hösten 2010 innan alla chefer 
var på plats. 

Ledningen för Trafikverket gjorde 
två tydliga prioriteringar under den för
sta tiden. Den ena var att användarna 
av transportsystemet skulle märka den 
organisatoriska förändringen i så liten 
utsträckning som möjligt. Att en ny myn
dighet tagit över ansvaret fick inte gå ut 
över den service som de tidigare verken 
levererat i form av exempelvis farbara 
vägar och fungerande järnvägstrafik. Den 
andra prioriteringen var att represen
tanter från Trafikverket under de första 
hundra dagarna skulle träffa alla externa 
samarbetspartner, till exempel kommu
ner och regioner. Syftet var att dels pre
sentera den nya myndigheten och dess 
uppdrag, dels etablera en kontakt för fort
satta dialoger. Detta förde med sig att 
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många i ledande befattningar var upp
tagna med externa kontakter under de 
första månaderna. 

Utöver dessa prioriteringar ägnades 
mycket kraft åt att i praktiken förtydliga 
verksamheternas uppgifter och resultat 
samt utveckla formerna för samverkan 
mellan och inom olika verksamhetsom
råden. Organisationer utgörs trots allt av 
människor som har egna tankar och idéer 
om vad som ska göras och på vilket sätt. 
Det tar tid att etablera nya fungerande 
arbetsgrupper och relationer mellan indi
vider.

Transportfrågorna högt  
på den politiska agendan
För att förstå Trafikverkets bildande, och 
det sätt på vilket organisationen formades 
under de första åren, behöver man också 
se till det större transportpolitiska sam
manhanget.

Trafikverkets bildande sammanföll 
i tiden med att regeringen fastställde en 
ny nationell plan för transportsystemet 
för perioden 2010–2021. Det var den för
sta trafikslagsövergripande infrastruk
turplanen i Sverige. Förslaget till ny plan 
hade tagits fram i samverkan mellan de 
fyra trafikmyndigheterna – Banverket, 
Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och 
Väg verket – och omfattade satsningar på 
417 miljarder under tolvårsperioden. Till 
detta kom ytterligare cirka 65 miljarder 
genom kommunal och regional medfin
ansiering, samt intäkter från exempelvis 
trängselskatt och broavgifter. Planen pre
senterades som den största infrastruktur
satsningen i Sverige någonsin. 

Regeringens beslut, som fattades den 31 
mars 2010, innebar ett antal förändringar 
i förhållande till det förslag som myndig
heterna presenterat. Sju nya investerings
projekt lyftes in i planen. Samtidigt skars 

medlen till drift och underhåll av järn
väg ned med 8,8 miljarder kronor. Även 
pengar till mindre, ej namngivna åtgär
der fick stryka på foten. Regeringen tog 
därmed pengar från just de områden som 
myndigheterna framhållit som särskilt 
viktiga2. Hösten 2010 uppmärksammade 
Trafikverket regeringen på möjliga kon
sekvenser till följd av omprioriteringen:

Den största förändringen är i leve
ranskvalitet för punktlighet, målet för 
samtliga bantyper sänks från 95 procent 
till 87 procent. Kombinationen av höjda 
banavgifter och sänkt kvalitet leder till 
att godstransportföretagens intresse av 
att använda järnväg som ett transport
medel minskar och mer gods kommer att 
överflyttas till vägtransportsystemet. 
Trafikverket anser att den sänkta pla
neringsramen för drift och underhåll av 
järnväg får mycket stora negativa konse
kvenser för bland annat punktligheten.3

Vi ska längre fram återkomma till de 
problem som regeringsbeslutet om en ny 
nationell plan vållade för det nybildade 
Trafikverket och hur det i sin tur ledde 
fram till nya åtgärder och en delvis för
ändrad inriktning.

Valet hösten 2010 innebar fortsatt 
stöd för en alliansregering, men utan 
egen riksdagsmajoritet och med en delvis 
annan mandatfördelning mellan reger
ingspartierna. Moderaterna fick ytterli
gare ministerposter, vilket medförde att 
Catharina ElmsäterSvärd utnämndes till 
ny infrastrukturminister. Centerpartis
ten Åsa Torstensson, som drivit igenom 
Trafikverkets bildande, lämnade därmed 
regeringen. Infrastrukturfrågorna fort
satte emellertid att vara en viktig fråga på 
den politiska dagordningen, även för den 
nya regeringen. 

Trafikverkets första tid som myndig

het hade präglats av ett relativt lugn, men 
under hösten och vintern 2010/2011 fick 
problem i järnvägstrafiken stor medial 
uppmärksamhet. Det stora intresset för 
och uppmärksamheten kring järnvägen 
kom att prägla inriktningen för såväl Tra
fikverket som den nytillträdda regeringen. 

Brev som rörde om i grytan
För att gå till botten med frågan om järn
vägens problem valde Trafikverket att 
initiera ett analysarbete för att få ett sak
ligt underlag om tillståndet i det svenska 
järnvägssystemet. Arbetet, som genom
fördes under hösten 2010, syftade till att 
analysera behovet av reinvesteringar och 
underhåll i järnvägsnätet jämfört med 
den faktiska tillgången på resurser. Med 
det som grund skulle myndigheten få en 
bättre bild av vad som skulle behöva göras 
i framtiden.4 Analysen visade att järnvä
gens problem inte kunde skyllas på väd
rets makter utan att det fanns andra och 
mer grundläggande problem. Framför 
allt kunde man konstatera att det fanns 
ett uppdämt reinvesteringsbehov mot
svarande cirka 15 miljarder kronor och 
att detta skulle fortsätta att öka med den 
investeringsplan som regeringen hade 
fattat beslut om tidigare samma år.5  

Järnvägssystemet robusthet var natur
ligtvis en fråga som diskuterades mycket 
även i Trafikverkets nytillsatta styrelse. 
Man upplevde en stor oro över att situatio
nen skulle försämras snarare än förbätt
ras med den då gällande politiska inrikt
ningen. Ledning valde därför att vända sig 
direkt till regeringen med en uppmaning 
om en reviderad inriktning för investe
ringspolitiken. Uppmaningen framfördes 
i ett brev som undertecknades av general
direktör Gunnar Malm och styrelseordfö
rande Acko AnkarbergJohansson.6 I bre
vet kritiserades den plan för transportsys

Trafikverkets första tid som myndighet hade präglats av ett relativt lugn.
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temet som regeringen fastställt den sista 
mars 2010. Planen innebar enligt styrel
sen att otillräckligt med resurser satsades 
på underhåll av järnvägssystemet. Tan
ken var att brevet skulle skickas till den 
avgående regeringen med infrastruktur
minister Åsa Torstensson som ansvarigt 
statsråd. Av olika skäl skickades det emel
lertid först efter att Torstensson avgått, 
och den nya regeringen fick i stället bre
vet på sin allra första arbetsdag. Gunnar 
Malm minns att det väckte reaktioner: 

Det har jag förstått att det här rörde om 
i grytan ordentligt. Det var inte på något 
sätt vår avsikt. Du kan väl mer sätta det 
på kontot för bristande eftertänksam
het från vår sida och ingenting annat. 
Tajmningen var ju helt galen. Men ing
et ont som inte har något gott med sig. 
Nu var det någon i en trovärdig position 
som pratade klartext om att det skulle bli 
sämre snarare än bättre.7

Det grundläggande problemet, enligt 
ledningen, var att alltför lite resurser 
under alltför lång tid satsats på järnväg
sunderhållet och att anläggningens status 
gradvis försvagats.8 En förbättrad robust
het och punktlighet var inte att förvänta 
så som saker och ting nu såg ut, och den 
nyligen fastlagda infrastrukturplanen för 
perioden 2010–2021 skulle alltså förvärra 
snarare än lösa problemen. 

Vintern som föregick Trafikverkets bil
dande var tuff för järnvägen som drab
bades av betydande förseningar och 
inställda tåg. Resenärer var missnöjda 
och näringslivets transporter kunde inte 
genomföras som planerat. Kritiken som 
fördes fram i medierna var omfattande. 
Rubriker om ”tågkaos” spädde på bilden 
av en järnväg i kris. Att det var bättre förr 
var ett återkommande tema för många 
som kommenterade situationen vid den är 
tiden.9 I sak var påståendena fel. Statisti

ken visade att andelen tåg som var förse
nade legat på samma nivå de senaste årti
ondena. Jämförelsen med hur det var på 
till exempel 1970 eller 1980talen hal
tar dessutom betänkligt eftersom belast
ningen på järnvägen ökat i takt med att 
kraftigt ökad tågtrafik. 

 Särskilt den regionala arbetspend
lingen i storstadsregionerna har utveck
lats i rekordfart. På 25 år har persontra
fiken på järnvägen ökat med 73 procent 
och godstrafiken med 18 procent. Antalet 
tågbolag har ökat från 5 till 30. Järnvägen 
som under många decennier betraktades 
som en avvecklingsverksamhet har under 
de senaste decennierna upplevt en renäs
sans. Det har i sin tur inneburit att allt fler 
är beroende av järnvägen för exempelvis 
pendling till och från arbete, vilket ökar 
kraven på hög punktlighet och bra tra
fikinformation.

Även vintern 2010–2011, Trafikverkets 
första, blev en hård prövning för järn
vägen även om vädret var lite mildare 
än den föregående vintern. Trafikverket, 
men även järnvägsföretagen, fick utstå 
hård kritik. I december 2010 anordnades 
en öppen utfrågning i riksdagens trafik
utskott, där de högsta cheferna för Tra
fikverket, SJ och Green Cargo frågades 
ut om vinterförberedelserna. Såväl det 
politiska som det mediala trycket rikta
des också i stor utsträckning mot reger
ingen och infrastrukturminister Elmsä
terSvärd.

Vid den årliga transportforsknings
konferensen i Linköping i januari 2011 
var både infrastrukturministern och Tra
fikverkets generaldirektör på plats.  Iro
niskt nog kom ministern sent till konfe
rensen just på grund av förseningar i järn
vägstrafiken:

Tåget ställdes in. När vi istället tog 

Bild från resultatrapporten 2013 från branschprogrammet Tillsammans för Tåg i Tid.

Trafikverkets första vinter blev en hård prövning för järnvägen.
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temet som regeringen fastställt den sista 
mars 2010. Planen innebar enligt styrel
sen att otillräckligt med resurser satsades 
på underhåll av järnvägssystemet. Tan
ken var att brevet skulle skickas till den 
avgående regeringen med infrastruktur
minister Åsa Torstensson som ansvarigt 
statsråd. Av olika skäl skickades det emel
lertid först efter att Torstensson avgått, 
och den nya regeringen fick i stället bre
vet på sin allra första arbetsdag. Gunnar 
Malm minns att det väckte reaktioner: 

Det har jag förstått att det här rörde om 
i grytan ordentligt. Det var inte på något 
sätt vår avsikt. Du kan väl mer sätta det 
på kontot för bristande eftertänksam
het från vår sida och ingenting annat. 
Tajmningen var ju helt galen. Men ing
et ont som inte har något gott med sig. 
Nu var det någon i en trovärdig position 
som pratade klartext om att det skulle bli 
sämre snarare än bättre.7

Det grundläggande problemet, enligt 
ledningen, var att alltför lite resurser 
under alltför lång tid satsats på järnväg
sunderhållet och att anläggningens status 
gradvis försvagats.8 En förbättrad robust
het och punktlighet var inte att förvänta 
så som saker och ting nu såg ut, och den 
nyligen fastlagda infrastrukturplanen för 
perioden 2010–2021 skulle alltså förvärra 
snarare än lösa problemen. 

Vintern som föregick Trafikverkets bil
dande var tuff för järnvägen som drab
bades av betydande förseningar och 
inställda tåg. Resenärer var missnöjda 
och näringslivets transporter kunde inte 
genomföras som planerat. Kritiken som 
fördes fram i medierna var omfattande. 
Rubriker om ”tågkaos” spädde på bilden 
av en järnväg i kris. Att det var bättre förr 
var ett återkommande tema för många 
som kommenterade situationen vid den är 
tiden.9 I sak var påståendena fel. Statisti

ken visade att andelen tåg som var förse
nade legat på samma nivå de senaste årti
ondena. Jämförelsen med hur det var på 
till exempel 1970 eller 1980talen hal
tar dessutom betänkligt eftersom belast
ningen på järnvägen ökat i takt med att 
kraftigt ökad tågtrafik. 

 Särskilt den regionala arbetspend
lingen i storstadsregionerna har utveck
lats i rekordfart. På 25 år har persontra
fiken på järnvägen ökat med 73 procent 
och godstrafiken med 18 procent. Antalet 
tågbolag har ökat från 5 till 30. Järnvägen 
som under många decennier betraktades 
som en avvecklingsverksamhet har under 
de senaste decennierna upplevt en renäs
sans. Det har i sin tur inneburit att allt fler 
är beroende av järnvägen för exempelvis 
pendling till och från arbete, vilket ökar 
kraven på hög punktlighet och bra tra
fikinformation.

Även vintern 2010–2011, Trafikverkets 
första, blev en hård prövning för järn
vägen även om vädret var lite mildare 
än den föregående vintern. Trafikverket, 
men även järnvägsföretagen, fick utstå 
hård kritik. I december 2010 anordnades 
en öppen utfrågning i riksdagens trafik
utskott, där de högsta cheferna för Tra
fikverket, SJ och Green Cargo frågades 
ut om vinterförberedelserna. Såväl det 
politiska som det mediala trycket rikta
des också i stor utsträckning mot reger
ingen och infrastrukturminister Elmsä
terSvärd.

Vid den årliga transportforsknings
konferensen i Linköping i januari 2011 
var både infrastrukturministern och Tra
fikverkets generaldirektör på plats.  Iro
niskt nog kom ministern sent till konfe
rensen just på grund av förseningar i järn
vägstrafiken:

Tåget ställdes in. När vi istället tog 

Bild från resultatrapporten 2013 från branschprogrammet Tillsammans för Tåg i Tid.

Trafikverkets första vinter blev en hård prövning för järnvägen.



Trafikverkets första år Trafikverkets första år

40 41Vägen till Trafikverket Vägen till Trafikverket

bilen blev det stopp på E4 på grund av 
en olycka. Försenade kom vi fram, men 
vi kom fram. Detta är en vardag som 
många resenärer eller godstransportörer 
upplevt, inte minst denna extrema vinter. 
En verklighet även för en minister.10

I samband med konferensen bad Tra
fikverkets generaldirektör om ett möte 
med ministern – ett möte som kom att 
få stor betydelse för framtiden. Med på 
mötet var, utöver ElmsäterSvärd och 
Malm, statssekreterare Carl von der Esch 
och biträdande generaldirektör Lena 
Erixon. På mötet, som varade i flera tim
mar, beskrev Trafikverket sin syn på läget 
i det svenska järnvägssystemet och vad 
som behövde göras för att situationen 
skulle förbättras.11 Enligt Gunnar Malm 
lyckades Trafikverket vid det här tillfället 
att övertyga den politiska ledningen om 

att det fanns trovärdighet bakom de ana
lyser som gjorts. 

Ganska snart efter mötet i Linköping 
lanserade regeringen en särskild sats
ning på järnvägen. Statsminister Fredrik 
Reinfeldt, utbildningsminister Jan Björk
lund, näringsminister Maud Olofsson och 
socialminister Göran Hägglund presen
terade tillsammans en förstärkning av 
insatserna för järnvägens drift och under
håll med 800 miljoner kronor för 2011. 
Det uttalade syftet med satsningen var 
att möjliggöra förebyggande åtgärder för 
drift och underhåll, reinvesteringar och 
trimningsåtgärder inför kommande vin
ter.12 I höstbudgeten som presenterades 
senare samma år aviserade regeringen 
att ytterligare 5 miljarder skulle satsas på 
drift och underhåll under 2012 och 2013, 
där huvuddelen skulle användas för upp
rustning av järnvägen.13

Kapacitetsutredning och ny nationell 
plan för transportsystemet
Som en följd av bland annat mötet i Lin
köping fick Trafikverket i mars 2011 i 
uppdrag av regeringen att utreda beho
vet av och föreslå åtgärder för ökad kapa
citet i det svenska järnvägssystemet. Den 
så kallade Kapacitetsutredningen blev 
en viktig milstolpe i Trafikverkets verk
samhet. Det var ett omfattande och kom
plext uppdrag som senare utökades till att 
även omfatta det statliga vägnätet samt 
sjö och luftfart. Uppdraget handlade om 
att utreda behovet av ökad kapacitet i det 
svenska transportsystemet och att lämna 
förslag till åtgärder som kunde vidtas för 
att tillgodose kapacitetsbehovet. Reger
ingen lyfte särskilt fram att fyrstegsprin
cipen skulle tillämpas i utredningen.14 

Arbetet organiserades som ett internt 
projekt under ledning av ställföreträ

dande generaldirektören. Arbetet bedrevs 
i två deluppdrag: ett som avsåg när
mast kommande planeringsperiod som 
sträckte sig fram till 2025 och ett för det 
mer långsiktiga tidsperspektivet till 2050. 
Därutöver organiserades åtta delprojekt 
med experter från olika kompetensom
råden.15 Utredningen hade löpande kon
takter med såväl nationella som regionala 
intressenter såsom andra berörda myn
digheter, näringslivet och intresseorgani
sationer. 

Att uppdraget ursprungligen var 
avgränsat till kapaciteten på järnvägen 
och sedan utvidgades till att gälla kapa
citeten för hela transportsystemet, påver
kade både processen och resultatet av 
utredningen. Exempelvis tog det gan
ska lång tid innan aktörer utanför järn
vägssektorn insåg detta och började med
verka i dialoger och samråd. Dessutom är 
det troligt att det snävare perspektivet i 
uppdraget, med fokus på just kapacitets
frågor, innebar en begränsning. Begrep
pet kapacitet blev i stor utsträckning sty
rande för planeringens inriktning. Det 
tydliggjorde att det fanns stora skillnader 
mellan väg och järnväg eftersom det på 
vägsidan sällan råder kapacitetsbrist för
utom under rusningstrafik i de större stä
derna. Järnvägen har däremot betydligt 
fler flaskhalsar.

I april 2012 överlämnades kapacitets
utredningens slutrapport till infrastruk
turminister ElmsäterSvärd. På plats vid 
överlämnandet var Lena Erixon, ställfö
reträdande generaldirektör på Trafikver
ket, som betonade budskapet att grunden 
till ett robust och hållbart transportsys
tem är ett gott underhåll. Detta betonades 
även i Trafikverkets pressmeddelande:

Att enbart bygga nytt kommer inte att 
lösa kapacitetsbristerna. De största och 

snabbaste vinsterna finns i vårt befintli
ga system som behöver användas effekti
vare och på ett mer hållbart sätt. För att 
klara av framtida trafikökningar krävs 
att dagens vägar, järnvägar, sjöfart och 
flyg fungerar optimalt. Med ett robust 
transportsystem möjliggör vi för välmo
tiverade investeringar på sikt.

Huvudbudskapen i utredningen var att 
styrmedel behövde användas mer för 
att påverka trafiken, att drift och under
håll av befintligt system måste prioriteras 
samt att trimningsåtgärder gör stor nytta 
till relativt låg kostnad. I rapporten pre
senterades även utvecklingsmöjligheter i 
form av olika paket: godspaket, storstads
paket, persontransportpaket och klimat
paket. 

Kapacitetsutredningen kom att utgöra 
ett väsentligt underlag till den infrastruk
turproposition som lämnades till riksda
gen i oktober 2012. I propositionen, som 
senare beslutades av riksdagen, avsattes 
522 miljarder kronor till åtgärder i trans
portinfrastrukturen, vilket omfattar 
drift, underhåll och utveckling av trans
portsystemet, för perioden 2014–2025. I 
propositionen ingick för första gången en 
satsning på utbyggnad av nya stambanor 
för höghastighetståg mellan Stockholm 
och Linköping och mellan Göteborg och 
Borås. Där ingick även omfattande sats
ningar på investeringar i vägsystemet.16

Under 2011 påbörjades också ett annat 
omfattande arbete. Tillsammans med 
Näringsdepartementet utarbetade Tra
fikverket ett gemensamt styrramverk för 
förbättrad styrning och uppföljning av 
drift och underhållsverksamheten. Drift 
och underhållsverksamheten omfat
tade år 2011 drygt 16 miljarder kronor. 
En grundläggande målsättning för upp
draget är att säkerställa att Trafikverket 

på ett bättre sätt kan redovisa hur dessa 
miljarder används och vilken effekt de får 
för väg och järnvägssystemet och dess 
användare. Ramverket bestod av sex leve
ranskvaliteter för underhållsverksam
heten: punktlighet, kapacitet, robusthet, 
användbarhet, säkerhet, miljö och hälsa. 
Tillsammans med ett antal indikatorer 
beskriver dessa Trafikverkets förmåga 
att leverera ett tillgängligt och hållbart 
transportsystem. Det nya styrramverket 
infördes successivt med början 2013.17 

Baserat på infrastrukturpropositionen 
beslutade regeringen i december 2012 att 
ge Trafikverket i uppdrag att ta fram för
slag till en ny nationell trafikslagsöver
gripande plan för transportsystemet för 
åren 2014–2025. Samtidigt fick regioner 
och länsstyrelser i uppdrag att ta fram 
förslag till länsplaner för samma period. 
Några viktiga utgångspunkter var att pla
neringen skulle baseras på den föregå
ende planeringen, att den skulle bidra till 
måluppfyllelse av de transportpolitiska 
målen, att det trafikslagsövergripande 
synsättet skulle vidareutvecklas och att 
resultatet från Kapacitetsutredningen 
skulle fördjupas. Huvudinriktningen på 
Trafikverkets förslag innebar en satsning 
på underhåll med fokus på storstadsregi
onerna och de stora godsstråken. För att 
utveckla transportsystemet föreslog Tra
fikverket ökade medel för effektiva mindre 
åtgärder, exempelvis miljöåtgärder. I pla
nen ingick också ett förslag om en force
rad upprustningstakt för järnvägen för att 
möta de mest akuta behoven. Detta skulle 
innebära behov av ökade resurser tidigt i 
planperioden, vilket regeringen senare var 
ovillig att gå med på. 

I juni 2013 redovisade Trafikverket 
sitt planförslag som väckte stort intresse. 
Remissbehandlingen resulterade i nästan 

Infrastrukturministern blev sen till mötet i Linköping på grund av förseningar i järnvägstrafiken och stopp på E4 efter en olycka.
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400 svar med både positiva och negativa 
omdömen. Den mest omfattande kritiken 
kom från dem som ansåg att planen inte 
tillräckligt tog hänsyn till klimatpolitiska 
ambitioner. I april 2014 fastställde reger
ingen den nya planen med vissa tillägg.18

Bara några månader efter att planen 
fastställts kom nya initiativ från reger
ingen. I samband med ett utspel inför val
rörelsen lanserade Alliansregeringen ett 
”Sverigebygge” som bland annat innehöll 
en satsning på höghastighetståg mellan de 
tre storstäderna.19 Utöver det som tidigare 
presenterats ingick alltså nu även sträck
orna Linköping–Borås och Jönköping–
Malmö. Utbyggnad av höghastighetståg 
blev en prioriterad valfråga för Alliansre
geringen under valrörelsen hösten 2014, 
vilket ytterligare underströk infrastruk
turfrågornas betydelse på den politiska 
dagordningen. Initiativet omfattade även 
byggandet av nya bostäder i stor skala i de 
kommuner som skulle beröras av de nya 
stambanorna. Därmed tydliggjordes sam
bandet mellan transportinfrastruktur 
och stadsutveckling på ett konkret sätt. 
En sådan satsning hade redan tidigare 
förordats av till exempel Socialdemokra
terna och Miljöpartiet, och maktskiftet 
hösten 2014 innebar därför ingen föränd
rad inriktning.

Järnvägens organisation och 
fördjupad branschsamverkan
Samtidigt som regeringen sköt till extra 
resurser och Trafikverket utredde hur 
kapaciteten skulle kunna förbättras, fort
satte rapporteringen i medier om järnvä
gens brister. Till syndabock utsågs den 
avregleringspolitik som såväl Sledda som 
borgerliga regeringar fört sedan 1988 och 
som inneburit att SJ:s tidigare monopol 
successivt avvecklats och att järnvägstra
fiken stegvis utsattes för alltmer konkur

rens.20 Att regeringen hösten 2010 kon
kurrensutsatte de sista resterna av SJ:s 
monopol, inklusive de lönsamma linjerna 
Göteborg–Stockholm och Malmö–Stock
holm, bidrog till att intensifiera debatten 
om avregleringen.21 SJ:s dåvarande ord
förande och tidigare moderatledaren Ulf 
Adelsohn tillhörde dem som var missnöjd 
med situationen.22 Även i boken ”Det sto
ra tågrånet” läggs skulden för järnvägens 
problem på avregleringen:

Arbetskamrater som förr löste problem 
tillsammans sitter nu på var sin sida i 
gräl om paragrafer i affärskontrakt. Det 
blir fler och fler administratörer, färre 
och färre järnvägare ute på spåren. Fusk
jobb ersätter yrkeskunnandet i underhåll 
av spår och vagnar, och tåg blir stående 
i timtal ute i spåren för att fungerande 
beslutsgångar brutits sönder. För perso
nalen i vagnarna gäller det att le och se ut 
att trivas i ett tilltagande kaos.23

Den omstrukturering av myndigheterna 
på transportområdet som genomfördes 
2009–2010 innebar att den interna pro
duktionsverksamhet som tidigare fun
nits inom Banverket bolagiserades och 
konkurrensutsattes. Verksamheten inför
livades i det nybildade statliga bolaget 
Infranord som fick konkurrera om Tra
fikverkets uppdrag på samma villkor som 
privata entreprenörer. Detta var något 
som tidigt ogillades av berörda delar av 
fackföreningsrörelsen, både internt och 
externt. SEKO påbörjade under 2012 en 
aktiv kampanj som kritiserade avregle
ringen och propagerade för att återför
statliga järnvägsunderhållet.24 

En avtalskonflikt mellan Trafikverket 
och entreprenören Balfour Beatty Rail, 
som ansvarade för underhållet av järnvä
gen i Västra Götaland, bidrog till negativ 
publicitet kring det avreglerade järnväg

sunderhållet. Frågan föranledde bland 
annat att infrastrukturministern kallades 
till riksdagens konstitutionsutskott, och i 
riksdagens trafikutskott drevs en samlad 
opposition igenom att järnvägens orga
nisation behövdes ses över.25 I november 
2013 hamnade frågan om järnvägsunder
hållet åter högst på den mediala agendan 
i samband med att ett godståg spårade 
ur vid Stockholm södra, med stora förse
ningar i tågtrafiken till och från Stock
holm som följd. Händelsen genere
rade stor uppmärksamhet och ledde till 
skarpa reaktioner. Ledande företrädare 
för flera oppositionspartier framförde 
krav på generaldirektörens avgång. Gun
nar Malm svarade på kritiken i mitten av 
januari 2014:

Jag ser mycket allvarligt på de händel
ser som skett den senaste tiden, liksom 
de uppgifter om problem i spåren som 
rapporterats in från banarbetare. Var
je incident eller olycka är en för myck
et. Vi får aldrig riskera säkerheten. Men 
vad som än sagts de senaste dagarna är 
det säkert att åka tåg i Sverige. Tåget 
är tillsammans med flyget det säkraste 
transportmedlet, det visar all statistik. 
Sedan 1991 har totalt tolv tågpassage
rare omkommit i Sverige. Det är tolv för 
många. Men trots ökad trafik sker det i 
dag färre urspårningar än tidigare.26

För att möta kritiken vidtog Trafikverket 
åtgärder i form av ett 5punktsprogram, 
bland annat med syftet att snabbare ta 
hand om alla upptäckta fel och att se över 
eventuella brister i Trafikverkets organi
sation och rutiner. 

En konsekvens av den avreglerade 
järnvägen och de höga förväntningarna 
på Trafikverkets och operatörernas för
måga att tillhandhålla ett punktligt järn
vägssystem, innebar ökade krav på för

mågan att samverka. Behovet av samver
kan hade inte minst visat sig i samband 
med de besvärliga vintrarna 2009 och 
2010. Att få till stånd och utveckla sam
verkan och ett öppet klimat mellan sek
torns aktörer har enligt Trafikverkets 
ledning varit en utmaning. Branschen, 
med flera nya aktörer och stora skillna
der i förutsättningar och kulturer, sak
nar vana vid att samarbeta i nya struk
turer. I frågan om att offentliggöra fakta 
om punktlighet synliggjordes detta tyd
ligt. För Trafikverket som myndighet var 
det angeläget att redovisa så mycket fakta 

som möjligt för användare och intressen
ter. Detta var inte självklart för de kon
kurrerande operatörerna som upplevde 
en rädsla för att informationen skulle 
skada deras affärer. Från SJ kom högljudd 
kritik och till och med hot om att stämma 
Trafikverket. Branschens inställning för
ändrades dock stegvis i samband med att 
den bristfälliga punktligheten uppmärk
sammades alltmer i medierna och allvar
ligt hotade järnvägens varumärke. Att SJ 
vid denna tid fick en ny direktör bidrog 
också till ett förändrat samarbetsklimat. 
Till slut kunde Trafikverket och bran

schen initiera ett arbete för att komma till 
rätta med tågförseningarna.

Att kraftsamla kring punktlighe
ten var inget nytt, men tidigare ansat
ser hade varit mer i projektform med 
följd att resultatet klingat av när projek
tet avslutats. Diskussioner internt i Tra
fikverket resulterade i slutsatsen att det 
som behövdes var ett mer långsiktigt och 
systematiskt arbete. Ledningen ansåg att 
det var dags för ett nytt grepp och häm
tade inspiration från det framgångsrika 
arbetet med nollvisionen inom vägtrafik
säkerheten. Förslaget togs emot positivt 

Alliansen, Göran Hägglund (KD), Annie Lööf (C), Jan Björklund (FP), Fredrik Reinfeldt (M), presenterar planerna på Sverigebygget i Almedalen 2014.
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av branschen. I augusti 2013 underteck
nade sex parter en gemensam avsiktsför
klaring med en gemensam målbild om 95 
procents punktlighet27 och att 80 procent 
av kunderna skulle vara nöjda år 2020.28 I 
överenskommelsen, som fick namnet Till
sammans för Tåg i Tid (TTT), ingick att 
arbetet skulle utvärderas och resultatet 
redovisas på en årlig resultatkonferens på 
motsvarande sätt som i arbetet med noll
visionen.

I februari 2013 var järnvägsfrågorna 
toppnyhet i många medier. Den här 
gången var det inte på grund av ett urspå
rat tåg eller förseningar i pendeltågs
trafiken, utan en granskning av det sätt 
på vilket Trafikverket hade rapporterat 
om punktlighet. I medierna gavs bilden 
att Trafikverket hade gett en falsk bild 
av punktlighetsförbättringen 2012. Man 
hävdade att förbättringen bestod i att 

gränsen för rättidighet hade förändrats 
från 5 minuter till 15 minuter. Att grän
sen hade förändrats var sant, och det hade 
skett i samråd med branschen. Trafikver
ket värjde sig dock mot kritiken eftersom 
punktligheten hade förbättrats under 
2012, oavsett om man använde 5 eller 
15minutersnivån. 

Viktiga vägfrågor i skuggan  
av strålkastarljuset
Trots att drygt 80 procent av person
transporterna och cirka 40 procent av gods
trans port ar bet et (mätt i  ton kilo met er) 
sker på väg väckte vägtrans port frågor 
betydligt mindre uppmärksamhet i medi
erna och i den allmänna de batten under 
Trafikverkets första år. Det innebär inte 
att det saknats utmaningar för vägtrans
porterna eller att vägtrafiken varit en 
mindre prioriterad fråga i Trafikverkets 
arbete. 

Särskilt klimatutmaningen har varit 
en prioriterad fråga med särskild kopp
ling till vägtrafiken. Det har också varit 
en fråga som ägnats politisk uppmärk
samhet eftersom vägtrafiken är ett av 
de mer problematiska när det gäller att 
uppnå minskningar av växthusgaser. 
Cirka en tredjedel av dessa utsläpp beräk
nas komma från transportsektorn, och 
vägtrafiken är en klart större förorenare 
än de övriga trafikslagen. Mot den bak
grunden beslutade Alliansregeringen i 
juli 2012 att tillkalla en särskild utredare 
med uppdrag att föreslå hur transport
sektorns utsläpp och beroende av fossila 
bränslen skulle kunna minska. Den lång
siktiga visionen var beslutet om ett Sve
rige utan nettoutsläpp av växthusgaser 
till atmosfären 2050. Slutbetänkandet, 
som presenterades i december 2013, inne
höll en lång rad förslag på möjliga åtgär
der. Utredningen föreslog bland annat ett 
systematiskt främjande av gång, cykel 
och kollektivtrafik som kan minska bilbe
roendet vid resor i och kring städer. Man 
förordade även en elektrifiering av fordo
nens drivsystem.29

Just elektrifiering av vägtrafiken var 
ett område som Trafikverket ägnade sär
skilt utvecklingskraft åt. Det gällde då 
inte elektrifiering av personbilar, där den 
tekniska utvecklingen gått fort, utan om 
möjligheten att tillhandahålla elvägar 
med kontinuerlig elförsörjning för for
donets framdrift. Syftet var i första hand 
att möjliggöra en elektrifiering av tunga 
fordon som står för en betydande del av 
det svenska transportsystemets energi
användning. Under 2014 gick Trafikver
ket, tillsammans med Energimyndighe
ten och Vinnova, ut med innovationsupp
handling i syfte att engagera leverantörer 
att utveckla och demonstrera elvägar som 
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Punktlighet 2008–2013. Visar tydliga dippar vid vintrarna 2009–2010. Kurvorna visar också att gods-
trafiken har betydligt sämre punktlighet.

Utredningen ”Fossilfrihet på väg” föreslog ett systematisk främjande av gång-, cykel- och kollektivtrafik som kan minska bilberoendet.



Trafikverkets första år Trafikverkets första år

44 45Vägen till Trafikverket Vägen till Trafikverket
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en möjlig metod för att minska använd
ningen av fossil energi i transportsyste
met. 

Genom detta projekt är Sverige ett av 
de länder i världen som hittills har kom
mit längst med att utveckla tekniken för 
elvägar. Projektet är tänkt att ge oss ett 
brett kunskapsunderlag om hur vi kan 
vidareutveckla elvägar i praktiken. För
utom att det är ett sätt att utveckla mil
jösmarta transporter så utnyttjar elvä
gar dessutom det befintliga vägnätet. Vi 
ser också detta som ett bra komplement 
till dagens väg och järnvägstrafik, sa 
Gunnar Malm i samband med att inno
vationsupphandlingen offentliggjordes i 
maj 2014.

Trafikverket medverkade under sina 
första år i flera andra utvecklingsarbeten 
i syfte att minska vägtrafikens negativa 
effekter. Som exempel kan nämnas försök 
med längre och tyngre lastbilar. Under 
senare tid har också försök med självkö
rande bilar påbörjats i ett samarbete med 
bland andra fordonsindustrin. 

Den vägfråga som kanske väckt störst 
uppmärksamhet är diskussionen om ”peak 
car”. Peak car syftar på  observationer av 
att biltrafiken nu börjat klinga av eller till 
och med har minskat, efter att tidigare 
ha växt kontinuerligt under efterkrigsti
den, i takt med den ekonomiska utveck
lingen. Sådana observationer har gjorts 
runtom i många industrialiserade länder. 

Även i Sverige kunde ett minskat bilre
sande skönjas i statistiken, men det råder 
delade meningar om att detta verkligen 
är en följd av förändrade beteenden eller 
en konsekvens av den ekonomiska låg
konjunkturen i finanskrisens spår. I de 
prognoser över framtidens biltrafik som 
Trafik verket tagit fram inom ramen för 
den långsiktiga infrastrukturplaneringen 
an tas biltrafiken fortsätta växa på mot
svarande sätt som skett historiskt. 

Självpåtagen effektivisering  
– unikt i myndighetssverige
Bildandet av Trafikverket innebar i sig 
stora möjligheter till effektivisering, 
eftersom två stora myndigheter med en 

Kostnadsminskningar av intern verksamhet (rullande tolvmånadersutfall), Trafikverket. Bilden visar att kostnadsnivån för Trafikverkets interna verksamhet har 
sänkts. Minskningen uppgår till cirka 2,5 miljarder kronor jämfört med den beräknade kostnadsnivån vid Trafikverkets bildande.

Elhybrider bidrar till att minska användningen av fossil energi i transportsystemet.
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bred verksamhet ersattes av en gemensam 
organisation. Om myndigheternas arbete 
kunde effektiviseras bara lite grann, fanns 
stora pengar att tjäna. Även om inte det
ta var ett huvudsakligt motiv för reger
ingens beslut om en ny myndighetsstruk
tur så fanns förväntningar om minskade 
kostnader.30 För Trafikverkets nya led
ning var effektivisering en högt priorite
rad fråga, och tankarna på ett omfattande 
effektiviseringsprogram hade tagit form 
redan då organisationskommittén arbetat 
med förberedelserna inför Trafikverkets 
bildande. En effektivisering av verksam
heten var nödvändig för att nå målen och 
omfördela resurser till samhällsnytta.

Ett par månader efter att Trafikverket 
startat sin verksamhet lanserades effekti
viseringsprogrammet, som kallades ”Tra
fikverket 2013”. Programmet beskrev vad 
myndigheten skulle leverera och ha för 
förmåga efter tre år. Trafikverket skulle 
kännetecknas av en resultatkultur med 
högsta möjliga interna effektivitet och 
vara en drivande kraft som förbättrar 
produktiviteten i anläggningsbranschen. 
Dessutom med en utvecklad och förbätt
rad trafikslagsövergripande planering. 
Gunnar Malm preciserade ambitionsni
vån för den interna effektiviteten i sam
band med ett informationsmöte om det 
nya programmet i oktober 2010:

Jag tror att det finns en möjlighet att fri
göra tre till fyra miljarder kronor som 
vi ska föra över från administration in i 
verksamheten. Vi ska ha full effekt 2013, 
men jag tror att vi redan nästa år kan 
frigöra betydande medel. 

Trafikverkets ledning hade fått klarteck
en från regeringen att besparingar av 
administrativa kostnader skulle få använ
das till åtgärder i transportsystemet. Det
ta var en viktig förutsättning för att ska

pa ett större engagemang för effektivi
seringsarbetet i organisationen. ”Mer 
pengar till väg och järnväg” var ett bud
skap som kommunicerades både internt 
och externt. Hela organisationen arbeta
de med en systematisk genomlysning av 
verksamheten under resterande del av 
2010. Effektiviseringsbetinget var 30 pro
cent på all intern verksamhet. ”Det ska 
vändas på alla stenar” var budskapet från 
ledningen. Ett programkontor inrätta
des som samordnade arbetet, utveckla
de metodiken, stöttade detaljerad upp
följning och utmanade organisationen. 
Programkontoret leddes av den centra
la funktionen Ekonomi och styrning. För 
varje verksamhetsområde och central 
funktion utsågs en förändringsledare som 
samordnade arbetet i den egna verksam
heten.

Engagemanget från organisationen 
var stort, och sammantaget identifierades 
cirka 300 effektiviseringsinitiativ. Opti
merad konsultanvändning, samlokalise
ring, sänkta rese och konferenskostna
der, digitalisering och centralisering av 
diarium och arkiv är några exempel på 
genomförda effektiviseringsåtgärder. Ett 
annat exempel är den policy som besluta
des i maj 2012 avseende kontor. Det beslu
tades att Trafikverket ska ha allmänna 
kontor på 26 orter utöver de regionorter 
som pekats ut i samband med bildandet. 
På 22 orter påbörjades en avveckling av 
kontoren. 

Målet för effektiviseringsarbetet, att 
17 miljarder under perioden 2014–2025 
frigörs för ökade insatser i infrastruktu
ren, har goda förutsättningar att uppnås 
(se diagram på sidan 47). Bilden visar att 
kostnadsnivån för Trafikverkets interna 
verksamhet har sänkts. Minskningen 
uppgår till cirka 2,5 miljarder kronor jäm

fört med den beräknade kostnadsnivån 
vid Trafikverkets bildande.

Utmaningen vid den här typen av för
ändringsarbete är att säkerställa att det 
inte görs besparingar som medför oön
skade försämringar av leveranskvalite
ten. Det är hela tiden en balansgång, där 
konsekvenserna måste synliggöras och 
värderas på ett professionellt sätt. Trots 
det stora engagemanget i organisationen 
innebar effektiviseringsarbetet också en 
prövning för många medarbetare. Flera 
arbetsuppgifter försvann eller förändra
des kraftigt, vilket skapade ovisshet och 
oro.

En ny strategisk inriktning
Myndigheter är regeringens förlängda 
arm, med ansvar att genomföra den poli
tiska inriktning som beslutats av riks
dag och regering. Enligt den traditionel
la styrkedjan finns begränsat utrymme 
för myndigheter att driva egna strategier. 
Jämfört med många andra länder har Sve
rige emellertid en lång tradition av rela
tivt fristående myndigheter. Myndighe
ternas möjlighet att driva egna strategier 
har under de senaste decennierna ökat 
till följd av en mer mål och resultatorien
terad styrning samt en ökad betoning av 
”kundfokus” där input från samhället bli
vit ett viktigt komplement till politiska 
signaler. Kundperspektivet skapar ytter
ligare utrymme och legitimitet för myn
digheter att definiera egna strategier för 
vad de ska göra och hur de ska göra det.31

De tidigare myndigheterna hade defi
nierat sina visioner på olika sätt. Vägver
ket tog sin utgångspunkt i det arbete som 
gjorts för ökad kundorientering och som 
utgjorde grund för visionen om att ”vi gör 
den goda resan möjlig”. Banverkets vision 
hade ett mer tydligt fokus på myndighe
tens leverans och löd ”Järnväg i världs

Det ska vändas på alla stenar.
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klass”. Den strategiska inriktningen inom 
Trafikverket utgick ifrån en vision, en 
verksamhetsidé och ett antal värderingar 
som lanserades under sommaren 2010. 
Den strategiska planen togs fram på hög
sta ledningsnivå av generaldirektören och 
direktionen. Underlaget för deras arbete 
togs fram av en mindre arbetsgrupp 
från den centrala funktionen Strategisk 
utveckling. I den första versionen av den 
strategiska planen 2010 identifierades de 
sex strategiska utmaningarna. Denna för
sta version följdes sedan upp av en mer 
bearbetad version under 2011 som också 
förankrades bland övriga i organisationen 
genom ett öppet samråd på intra nätet. 
Arbetet med den strategiska planen var i 
huvudsak en topdownprocess. Ett argu
ment för detta tillvägagångssätt var att de 
strategiska processerna behövde snabbas 
upp och inte vara lika långdragna som i 

de tidigare myndigheterna Banverket och 
Vägverket. 32 

De strategiska utmaningarna definie
rades som kritiska områden för att uppnå 
de transportpolitiska målen och där myn
digheten själv såg ett gap mellan det önsk
värda tillståndet och förväntad utveck
ling. Sex sådana utmaningar identifiera
des. Dessa utgick i stor utsträckning från 
de utmaningar som Vägverket och Ban
verket identifierat sedan tidigare. Det 
handlade om energieffektivitet, väl fung
erande resor och transporter i storstads
regionerna, effektiva transportkedjor för 
näringslivet, robust och tillförlitlig infra
struktur, mer nytta för pengarna och 
Trafikverket som en modern myndighet. 
De två sista utmaningarna har ett annat 
och mer internt utvecklingsfokus. De 
övriga är sådana områden där Trafikver
kets verksamhet kan bidra till en posi

tiv utveckling, men i stor utsträckning är 
beroende av andra. 

En uppföljning av läget för utmaning
arna våren 2014 visade positiva tecken 
inom flera av områdena. 33 Det syste
matiska arbetet med trafiksäkerhet gav 
resultat. År 2013 omkom 260 personer 
i vägtrafiken, vilket är den lägsta siffran 
i modern tid. Antalet förlorade fordon
stimmar för lastbilar till följd av stopp i 
det strategiska vägnätet nästan halvera
des jämfört med 2013. Det är några exem
pel på områden där tydliga förbättringar 
skett, men det finns också områden där 
trenden går åt fel håll. Exempelvis ökar 
trängseln i Stockholm som nu ligger på en 
föga smickrande åttonde plats i Europa. 

De strategiska utmaningarna har spe
lat en viktig roll som inriktning för Tra
fikverkets forsknings och innovations
verksamhet (FOI) som omfattar sats

ningar på cirka 500 miljoner om året. De 
har inneburit ett förändrat arbetssätt där 
FOIverksamheten tar sin utgångspunkt 
och styrs utifrån samhällets utmaningar 
i stället för traditionell uppdelning enligt 
vetenskapliga discipliner. Förändringen 
kan beskrivas som en förskjutning från en 
verksamhetsfokuserad logik till en utma
ningsdriven. 

Trafikverket är en stor beställare av 
forsknings och innovationsaktiviteter, 
och FOI är ett verktyg för att lösa våra 
utmaningar. Inom vissa områden är Tra
fikverket den enda statliga finansiären av 
FOI, vilket innebär en stor förväntan och 
krav från främst traditionella FoIutfö
rare. Dessutom finns det brister i trans
portsystemets innovationsprocess. En 
statlig utredning, ”Mer innovation ur 
Transportforskning” 34 gjorde samma 
iakt tagelse 2011. Utredningen föreslog 

bland annat att trafikverken skulle få ett 
tydligare uppdrag, med tillhörande stat
liga anslag. Resultatet av detta blev att 
myndigheterna fick förändrade instruk
tioner. Innebörden i instruktionsänd
ringen var kortfattat att respektive tra
fikmyndighet ska svara för forskning och 
innovation som motiveras av myndighet
ens uppdrag. Ett första steg i arbetet med 
att beskriva trafikslagsövergripande FOI 
behov gjordes i samband med framtagan
det av den nationella planen 2014–2025. 

Efter tre år av etablering och effektivi
sering av Trafikverket blev det så dags att 
blicka framåt mot de kommande tre åren. 
Slutsatsen i ledningen var att organisatio
nen och de viktigaste leveranserna fung
erar, men det återstår en del för att orga
nisationen ska kunna svara upp mot rol
len som samhällsutvecklare och ha en 
god ”organisatorisk hälsa”. Det innebär 

ett ökat fokus på kunder, kompetens och 
arbetssätt. Detta formulerades i en ny 
målbild, ”Resmål 2016”. 

Förändrade roller
En viktig delmängd av den strategiska 
inriktningen för Trafikverket har varit att 
förändra myndighetens roll i några avgö
rande avseenden. 35 Redan i Trafikverks
utredningen, som föregick Trafikverkets 
bildande, beskrevs hur rollen för trafik
myndigheterna förändrats. Utredning
en beskrev en förskjutning från en roll 
som infrastrukturbyggare med primärt 
fokus på ett avgränsat tekniskt uppdrag, 
till en roll som samhällsbyggare med ett 
bredare och mer komplext arbetsområ
de där också användningen av infrastruk
turen och bredare samhällsfrågor spe
lade en viktig roll. 36 Efter Trafikverkets 
bildande befästes den här beskrivningen 

Det systematiska arbetet med trafiksäkerhet gav resultat. En ny målbild ”Resmål 2016” har formulerats.
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genom det sätt på vilket den nya myndig
heten valde att positionera sig. Trafikver
ket valde att kalla sig för samhällsutveck
lare, vilket också genomsyrade den nya 
myndighetens verksamhetsidé.

Samhällsutvecklarrollen var inled
ningsvis ett begrepp som mycket över
siktligt indikerade att den nya organisa
tionen aspirerade på att vara en aktör som 
tog ett bredare grepp om transportsyste
mets utmaningar. Men det var vid Tra
fikverkets bildande otydligt för många 
vad samhällsutvecklarrollen skulle inne
bära i praktisk verksamhet. 

Med tiden utmejslades en ökad tydlig
het kring rollen som kan sägas vila på tre 
huvudsakliga komponenter: 37 

För det första innebär den en tyngd
punktsförskjutning från att fokusera på 
byggandet av infrastruktur till att i stäl
let främja tillgänglighet. Funktionen sna
rare än åtgärden som sådan sätts därmed 
i förgrunden. 

 För det andra innebär rollen en 
ökad betoning på samverkan med andra 
aktörer som var och en ansvarar för oli
ka delar av samhällets rumsliga struktu
rer. Myndigheten kan inte agera på egen 
hand utan måste samverka med andra för 
att åstadkomma en positiv utveckling. 
Det kan förefalla självklart, men har långt 
ifrån alltid präglat hur statliga myndighe
ter agerat. 

 Den tredje komponenten i sam
hällsutvecklarrollen är ett ökat fokus på 
att vara delaktig i tidiga skeden genom att 
kontinuerligt följa utvecklingen och möta 
upp de behov som uppstår. Genom att vara 
delaktig i tidiga skeden skapas förståelse 
för hur olika stråk påverkar och interage
rar med samhället och stadsutvecklingen. 
Gemensamma  problembilder, mål, ansvar 
och roller kräver tålamod och långsiktig

het i processer som måste påbörjas tidigt 
och pågå kontinuerligt. Genom samver
kan i tidiga skeden stärks förutsättning
arna för synergier och optimering av sam
ordnade lösningar. Dessutom förebyggs 
bristande samordning mellan planer och 
utdragna planprocesser i senare skeden.

Införandet av så kallade åtgärdsvals
studier, som utvecklades under 2011–
2012, är ett exempel på förändrade arbets
sätt i linje med samhälls utvecklar rollen. 
Metoden för åtgärdsvalsstudier innebär 
ett nytt sätt att förbereda val av åtgärder 
i transportsystemet – ett sätt som skapar 
en arena för dialog i tidiga skeden, vilket 
kan underlätta samverkan och koordine
ring med andra former av planering på 
lokal och regional nivå. 38 Det nya arbets
sättet kan ses som en konkretisering av 
den så kallade fyrstegsprincipen som 
ursprungligen utvecklades av Vägverket 
men som fick ökad betydelse i Trafikver
ket och i samband med arbetet i Kapaci
tetsutredningen. Enligt fyrstegsprincipen 
betonas just vikten av transportsystemets 
funktionalitet snarare än åtgärderna i sig. 
Endast som ett fjärde och sista steg bör 
nyinvesteringar i infrastrukturen före
slås och först efter att andra mer kost
nadseffektiva lösningar prövats.

En viktig del i att utveckla samverkans
lösningar med externa aktörer har skett 
inom ramen för utpekade transportkor r
idorer. En utgångspunkt har varit EUkom
missionens initiativ att utveckla gröna 
transportkorridorer för en grönare trans
portpolitik som möter klimatutmaningen 
och samtidigt ökar EU:s konkurrenskraft. 
Den svenska regeringen ansåg att Sverige 
skulle gå i bräschen för att utveckla gröna 
korridorer och gav därför Trafikverket 
i uppdrag att utveckla konceptet. Arbe
tet som har skett i samverkan med många 

parter i en internationell miljö har fått 
stort gehör, inte minst inom EU. Fram
gång inom Gröna korridorer bygger på en 
allians av tre områden: infrastruktur, tek
nik och affärsmodeller. Dessa tre områ
den bör utvecklas och samverka, samti
digt som de är enskilt starka och under
stöds av regelverk och policy.

Ytterligare en delmängd i den föränd
rade rollen var att etablera Trafikver
ket som en renodlad beställare. Arbe
tet med renodlad beställare 39 påbörja
des på allvar i februari 2012. Ett särskilt 
 produktivitetskontor fick ansvaret att 
hål la ihop arbetet. Det skedde mot bak
grund av ett starkt politiskt tryck för ökad 
produktivitet i anläggningsbranschen, 
nå g ot som kommit till efter reaktioner 
mot ökade anläggningskostnader. Redan 
i januari 2009 hade regeringen tillsatt en 
parlamentarisk utredning med uppdrag 
att följa upp och analysera Trafikverkets 
agerande för att förbättra produktivite
ten och innovationsgraden i anläggnings
branschen. Slutbetänkandet från 2012 
betonade bland annat vikten av god fram
förhållning när det  gäller planering och 
upphandling så att företagen kan utföra 
uppdragen på ett rationellt och krea
tivt sätt, ökad andel totalentreprenader 
samt ett mer industriellt anläggningsbyg
gande. 40 

I oktober 2012 kommenterade Gunnar 
Malm produktivitetsarbetets betydelse i 
samband med en intern information till 
Trafikverkets medarbetare: 

Vi måste ändra vårt beteende, vi kan inte 
fortsätta att agera som om vi hade en egen 
produktionsapparat. Vi behöver få entre
prenörerna att utnyttja sin kunskap och 
teknik betydligt bättre. Vi ska ha en stör
re andel totalentreprenader för att frigö
ra kreativiteten hos våra leverantörer, och 

Endast som ett sista steg bör nyinvesteringar föreslås och först efter att andra mer kostnadseffektiva lösningar prövats.
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mer konsekvent berätta vilken funktion 
vi vill ha. Vi ska jobba med vad (som ska 
göras). Hur (det ska göras) ska vi överlåta 
till leverantörerna. Detta är en stor men
tal omställning, den är nödvändig för att 
få upp produktiviteten och frigöra tre mil
jarder i extern effektivisering. Vi har flera 
bra exempel på hur ändrade entreprenad
former kan frigöra medel, och jag är helt 
övertygad om att detta går att göra.

Arbetet med renodlad beställare  in  ne bar 
en grundläggande förändring med in ne
börden att Trafikverket ska fo k u s era på 
transportsystemets  funktion och på en för
bättrad framförhållning i  pla  nering och 
upphandling. Till  skillnad från det tradi
tionella  arbetssättet där myn dig heter na 
 upphandlat  entreprenörer ut i från detalje
rade  specifikationer,  sat s ade Trafikverket 
på mer funktionsin rik t ade  upphandlingar. 
Genom att ge  en tre pre nörer och  konsulter 
större  fri  hetsgrader var förhoppningen att 
skapa bättre  förutsättningar för ny tänk
ande och helhetsansvar. Omställnings
stra te  gin för mer  totalentreprenader och 
 to   tal en treprenader med funktionsåtag
an de hade påbörjats flera år tidigare men 
tillämpades nu i större skala. Ytterligare en 
komponent för ökad produktivitet var att 
skapa förutsättningar för ett mer industri
ellt byggande som möjliggör standardise
ring och stordriftsfördelar. Förändrings
arbetet leddes från ett särskilt produktivi
tetskontor. 

Resan från produktionsfokus till sam
hällsutvecklare och renodlad beställare 
har inneburit nya och förändrade krav på 
organisationens kompetensprofil. Trafik
verkets medarbetare och chefer har i stor 
utsträckning grunderna i en professionell 
teknisk kompetens. En bred och djup spe
cialistkunskap behövs inom många områ
den. Utmaningen har varit att säkerställa 

rätt specialistkompetens. Beställarkom
petens har tolkats som en förskjutning 
från kunskap om hur man löser ett spe
cifikt problem till förståelsen för funk
tionen och i vilket sammanhang resulta
tet ska tillämpas. För medarbetare inne
bär detta en förändring från att praktiskt 
utföra något till att i stället beskriva öns
kat resultat, vilket sedan uppdras åt annan 
utförare. Många har uttryckt en oro för 
att Trafikverket  förlorar kontrollen och 
att kvaliteten därmed försämras. För
ändringen tar tid eftersom det finns inre 
krafter i organisationen som inte förstår 
eller vill vara med på denna resa. Från 
flera håll har framförts att Trafikverket 
har förlorat kompetens. Trafikverkets 
ledning menar dock att det är en naturlig 
konsekvens av renodlingen och att kom
petensen kommer att utvecklas vidare i 
branschen men med en annan rollfördel
ning. Till exempel har flera medarbetare 
som tidigare praktiskt har jobbat med 
utförande inom Trafikverket nu gått över 
till entreprenörer och konsulter. 

Det inre livet – justeringar  
i organisationen
Effektivitetsprogrammet, som beskrivits 
tidigare, innebar en prövning för den nya 
organisationen. Det bidrog sannolikt till 
att många medarbetare kände osäkerhet 
och oro över sin egen roll och uppgift i 
den nya organisationen. En medarbetar
undersökning som genomfördes knappt 
ett år efter att Trafikverket bildats indi
kerade att den första tiden varit tuff för 
många. 41 Undersökningen visade framför 
allt på förbättringsområden för att möta 
en önskan om ökad delaktighet, för att 
bättre ta till vara medarbetarnas kompe
tens och för att förstärka förtroendet för 
högsta ledningen. Högsta ledningen såg 
mycket allvarligt på situationen och fle

ra åtgärder vidtogs för att skapa en positiv 
utveckling. En av de viktigaste förutsätt
ningarna är att cheferna känner trygg
het i sina roller. Idén om ett ledarskaps
program växte fram och resulterade i ett 
mycket ambitiöst program som startade 
2012 för samtliga chefer. Programmet fick 
benämningen SMART (samhällsutveck
ling, modernt, affärsmässighet, resultat
fokus och tillförlitlighet). 

På grund av främst effektiviserings
arbetet nästan dubblerades personal om
sättningen under 2011, jämfört med om
sättningen i de tidigare myndigheterna. 
Den har därefter legat på ungefär samma 
nivå, cirka 6,7 procent, vilket ändå är rela
tivt lågt jämfört med organisationer inom 
näringslivet.

Åldersstrukturen i Trafikverket har 
varit ett kritiskt område, med en ge nom
snitts ålder på 49 år och 54 år för  chefer. 
Dessutom finns stora behov att klara 
kompetensförsörjningen längre fram. 
Därför har ett arbete genomförts för att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Det har 
inneburit en rad aktiviteter för att locka 
både studenter och yrkesverksamma att 
söka sig till Trafikverket. Resultaten av 
dessa insatser har visats i högre ranking 
i Företagsbarometern och ett stort antal 
sökande, 2 800, till traineeprogrammet 
2014. Under 2010 sökte 178 personer till 
traineeprogrammet.

Dessutom har det funnits behov av en 
ny ledargeneration, på grund av hög med
elålder bland chefer, men också en för
nyelse av ledarskapet. Därför har Tra
fikverket satsat på flera program för att 
få en bra återväxt till chefsbefattningar. 
Ett  exempel är det interna programmet 
”HPprogrammet” (high  potentials) för 
yngre chefer med bedömd kapacitet. Pro
grammet innehåller mentorskap av direk

Medarbetarundersökningen visade framför allt på förbättringsområden för att möta en önskan om ökad delaktighet, för att bättre ta tillvara medarbetarnas kompe-
tens och för att förstärka förtroendet till högsta ledningen.
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tionens medlemmar och seminarier för 
ökad helhetssyn. Framtidsprogrammet 
för juniorrådgivare är ett annat exempel 
där yngre personer med god utbildning 
och potential får arbeta direkt med högsta 
ledningen. Kvinnliga chefer har genom
gått ett ledarprogram och fått ökad styrka 
i dels det personliga ledarskapet, dels nät
verket bland kvinnliga ledare i Trafikver
ket. Trafikverket har också deltagit med 

två personer i det internationella ledar
programmet Woman Up. För att fånga 
upp framtida chefer och skapa karriärvä
gar internt startas Assessmentprogram
met för 16 medarbetare som bedöms ha 
ledaregenskaper och resultat förmåga. 
Kandidater till ovanstående pro gram 
har fångats upp genom det system atiska 
chefsbedömningsförfarandet som sker 
årligen.  

Skickliga och kompetenta projektle
dare  är en särskilt viktig specialistkom
petens inom investerings och under
hållsverksamheten. Behovet är stort och 
kommer att vara så även framdeles. Där
för startades ett ambitiöst initiativ, Pro
gram för professionell projektledning, för 
att rekrytera, utveckla och behålla duk
tiga projektledare. Programmet startade 
2012 och pågår fortfarande. Exempel på 

aktiviteter är utveckling och utformning 
av karriärtrappa, utbildning och mentor
skap. Ett fördjupat samarbete med Neder
länderna (Rijkswaterstaat) pågår inom 
detta område, för gemensam utveckling 
av rollen som projektledare inom offentlig 
verksamhet med dess särskilda krav på att 
förstå samspel med det omgivande sam
hället.

Den organisation som organisations
kommittén la fast inför bildandet av Tra
fikverket var i huvudsak intakt under de 
första fem åren. En större förändring gjor
des våren 2011 då verksamhetsområde 
Trafik, som var det största mätt i antalet 
medarbetare, gjordes om i grunden. Tra
fik som omfattade drift, underhåll och 
trafikledning delades upp i två verksam
hetsområden – Underhåll och Trafikled
ning. Avsikten med den nya organisatio
nen var att skapa nya samarbetsmöjlig
heter, öka effektiviteten och förbättra 
förmågan att hantera viktiga utmaningar. 
Förändringen var då ett naturligt steg 
för att skapa förutsättningar för ett tyd
ligare fokus på järnvägens utmaningar, 
samtidigt som trafikslagsövergripande 
åtgärder underlättades. Ansvaret för tåg
planeringen, som tidigare fanns i verk
samhetsområde Trafik, flyttades till verk
samhetsområde Samhälle. På så sätt ska
pades förutsättningar för att bättre sätta 
in trafikeringen i ett större sammanhang.

I januari 2012 beslutades om ny orga
nisation för verksamhetsområde Sam
hälle. Vid årsskiftet 2012/13 infördes en 
ny inköpsorganisation, Inköp och logis
tik, med syftet att säkerställa ett effek
tivt och gemensamt arbetssätt för hela 
upphandlingsverksamheten. Det inne
bar bland annat att samtliga upphandlare 
som fanns på verksamhetsområdena nu 
tillhörde den centrala funktionen.

Efter bildandet fanns flera verksam
heter där avyttring diskuterades. Den 
mest omfattande var itverksamheten. En 
utredning genomfördes för att pröva om 
det fanns förutsättningar för att avyttra 
verksamheten. Det visade sig att det 
fanns ett stort intresse externt att köpa 
Trafikverket ICT. Vid ett direktions
möte i Kiruna i maj 2012 diskuterades 
frågan. Samtidigt hade riksdagens tra
fikutskott haft ett möte där man rekom
menderade regeringen att fatta beslut om 
att Trafikverket skulle återta underhålls
verksamheten i egen regi. Trafikverkets 
ledning ansåg då att det politiska läget 
var sådant att det inte var lämpligt att 
gå vidare med ett förslag om försäljning. 
Styrelsen ställde sig bakom beslutet, vil
ket innebar en renodling av itverksam
heten med fokus på kärnverksamheten 
och där huvuddelen av de externa affä
rerna avvecklades. 

Järnvägsskolan i Ängelholm var ytter
ligare en verksamhet där avyttring över
vägdes, men där ledningen kom fram till 
att det inte var möjligt. Det fanns i slutän
dan inga externa aktörer som var villiga 
att förvärva verksamheten.

Under 2014 genomfördes ytterligare 
justeringar av organisationen inom flera 
verksamhetsområden. Inom Trafikled
ning initierades ett omfattande föränd
ringsarbete med ambitionen att på sikt 
minska antalet trafikledningscentraler 
från åtta till fyra. Även inom verksam
hetsområdena Underhåll och Samhälle 
justerades organisationen.

En organisationsstruktur är bara ett 
medel för att åstadkomma resultat i en 
organisation. Även om det under Tra
fikverkets bildande var stort fokus på just 
organisationsstrukturen, var ledningen 
väl medveten om att en gemensam styr

filosofi och gemensamma arbetssätt är 
en förutsättning för framgång. Detta for
muleras bland annat i en arbetsordning. 
Inledningsvis slogs de båda arbetsord
ningarna ihop, men under hösten 2010 
startade ett genomgripande arbete att 
modernisera, tydliggöra och förenkla 
arbetsordningen. Tidigare arbetsord
ningar innehöll en mängd beslutspunkter 
och samråd, vilket riskerar ett för stort 
fokus på cheferna och att dessa i sin tur 
blir passiva. Nu togs ett radikalt grepp – 
ansvar och befogenheter ska uttryckas 
i termer av leveranser och resultat.   Den 
nya arbetsordningen präglas av stor frihet 
och förtroende för organisationen, med 
ett utpekat funktionellt ansvar som ett 
ramverk för leveranserna. Den funktio
nellt ansvariga ska säkerställa att proces
serna och sakområdena är gemensamma, 
effektiva och ändamålsenliga. 

Skickliga och kompetenta projektledare är en särskilt viktig specialistkompetens inom investerings- och underhållsverksamheten.
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Gunnar Malm om tiden  
som generaldirektör för  
det nybildade Trafikverket
Gunnar Malm intervjuad av John Hultén

Den 1 april 2010 startade Trafikverkets 
verksamhet. Vad hade du vid den tid-
punkten för tankar kring uppdraget som 
myndighetens första generaldirektör?
– Jag koncentrerade mig helt enkelt bara 
på att vi skulle ha en fungerande orga
nisation. Att man kunde få kontakt med 
Trafikverket, att vi kunde betala fakturor, 
att man hade en bild av vilka som var kon
taktpersoner. Sådana saker. Det var mitt 
mål för 1 april 2010. Och jag vill påstå att 
starten gick betydligt mer smärtfritt än 
jag någonsin hade kunnat tänka mig. Det 
var en påskhelg. Vi hade nästan inga pro
blem överhuvudtaget. Ett kvitto på det är 
att det inte var några skriverier eller kla
gomål utan att det gick helt oförmärkt 
förbi.

Vad var de mest prioriterade frågorna för 
dig under den första tiden?
– Vi tog ett strategiskt beslut att de första 
hundra dagarna koncentrerar vi oss på att 

vara ute. Alla kommuner och regioner ska 
träffa någon från Trafikverket. För att visa 
upp ett ansikte, en kontaktperson. Sen så 
drog vi igång ett effektiviseringsprogram 
med full kraft i augusti månad. Ett utav 
de tidiga intrycken jag fick från Banverket 
och Vägverket var nämligen att man över
arbetade saker lite grand. I all välmening 
ska jag säga. Man ville att det skulle vara 
korrekt. Man ville få till även de sista pro
centen, även om det tog väsentligt längre 
tid. Det här med ”good enough” fanns inte 
riktigt. Nytta och kostnad var två begrepp 
som man inte alltid ställde emot varandra. 
Och vid sådana här stora förändringar 
måste man ta tillfället i akt att se över vad 
det är för någonting som behöver avslu
tas eller som kan göras på ett annorlunda 
sätt. Jag tyckte att det var viktigt att stäl
la den här typen av frågor. Det här möt
te ju, jag ska inte säga motstånd, men det 
var många frågetecken. Varför ska vi? Det 
är ju ingen som har bett oss. Men vi börja

de med att ta tag i effektiviseringsfrågor
na för det såg jag som den stora kulturbä
raren för den nya myndigheten. Alltså se 
till att börja ifrågasätta vilken verksam
het vi ska hålla på med. Och då formule
rade vi internt i ledningen det tuffa målet 
att ta bort 2030 procent av kostnader
na. Hade vi nått tio så hade det varit jät
tebra. Men vi nådde 20. Jag överraskades 
av lojaliteten!

Effektiviseringsprogrammet drevs under 
tre år men uppmärksammades ganska 
lite utanför Trafikverket. Var det något 
som förvånade dig?
– Staten pratar i många sammanhang 
om en effektiv verksamhet och det kom
mer besparingsbeting. Men när vi genom
för någonting på egna meriter som tillför 
ordentligt med pengar till verksamheten 
så är intresset inte så stort. Det här är ett 
av de största effektiviseringsarbeten som 
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Gunnar Malm om tiden  
som generaldirektör för  
det nybildade Trafikverket
Gunnar Malm intervjuad av John Hultén
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har bedrivits självpåtaget av någon myn
dighet någonsin, men ingen har frågat 
om våra erfarenheter. Det kan jag tycka 
är märkligt. Statsförvaltningen verkar 
vara mer intresserad av ett strikt budget
perspektiv, alltså hur saker och ting för
håller sig till gällande utgiftstak än hur 
man skulle kunna bedriva verksamheten 
effektivare.

Järnvägsfrågorna har ju varit omdiskute-
rade under din tid som generaldirektör. 
Hösten 2010 skickade du och Trafikver-
kets dåvarande styrelseordförande ett 
brev till den nytillträdda regeringen om att 
det saknades resurser för att underhålla 
järnvägen. Vad fick ni för reaktioner?
– Grunden var det vi hade upplevt vintern 
20092010 och de analyser som vi gjorde 
av det. Det här var en fråga som diskute
rades väldigt mycket i styrelsen självklart, 
hur situationen var i svenska järnvägssys
temet och vad vi kunde göra åt det. Och vi 
kom fram till att det inte var ett akut vin
terproblem som hade förorsakat det här, 
utan vintern hade förstärkt ett under
liggande problem. Och då kände vi att vi 
måste markera det genom att informera 
regeringen om att vi inte kan förvänta oss 
förbättrad robusthet och punktlighet om 
vi inte gör något åt detta. 

Tanken var att vi skulle skicka ett brev 
till den avgående regeringen. Av olika skäl 
ankom brevet istället till den nya reger
ingen på första arbetsdagen och det där 
föranledde en del kommentarer och dis
kussioner med den tillträdande statsse
kreteraren om vad vi avsåg med detta. 
Tajmningen var ju inte den bästa, men så 
var det. Men inget ont som inte har något 
gott med sig. Det här innebar att vi fort
satte vårt arbete kring de här frågorna och 
i samband med Transportforum i Linkö

ping 2011 så bad jag att få träffa ministern 
och statssekreteraren tillsammans med 
ställföreträdande generaldirektören Lena 
Erixson. Och vi satt en eftermiddag i Lin
köping i ett konferensrum och gick ige
nom hela situationen rätt upp och ner så 
som vi i Trafikverket bedömde den. Och 
vi hade en väldigt bra diskussion kring 
detta. På något sätt så tror jag att vid det 
tillfället lyckades vi övertyga dem om att 
det fanns grund för våra analyser. Det 
fanns trovärdighet i detta. Och de insåg 
nog ganska klart att vi står inför bety
dande problem. Så jag tror att det mötet i 
början av januari 2011 var väldigt viktigt. 

Vad som sen hände var att regeringen 
kom tillbaks någon gång i februari, mars 
och då konstaterade att man behövde nog 
göra en riktigt fördjupad analys av trans
portsystemet med avseende på kapacitet 
och annat. Först hade man tänkt sig att 
lägga ut ett sådant utredningsuppdrag, 
men det slutade med att vi fick utred
ningsuppdraget i Trafikverket. Det var 
det som blev kapacitetsutredningen. 

Vad som vi också fick under första 
kvartalet var 800 miljoner för att vidta 
åtgärder i systemet omedelbart. Så det var 
också en effekt av de här diskussionerna. 
Sen på hösten 2011 kom ju regeringen med 
5 miljarder för 20122013. 

Och i september 2011, då vi lämnade 
delrapporten om kapaciteten i järnvägs
systemet, så fick vi ett utvidgat uppdrag 
att titta på kapaciteten i hela det svenska 
transportsystemet. Så det är liksom grun
den för alltihop. Redan innan vi hade fått 
det här uppdraget diskuterade vi mycket 
internt vad vår underhållsstrategi var. 
Vad behöver vi göra? Hur ska vi se på det 
här? Väldigt tidigt slog vi fast att vi behö
ver pengar för att vårda det vi har. Vi ska 
börja där.

Hur har du upplevt den ganska hårda me-
diala uppmärksamheten som har varit 
och hur har den påverkat Trafikverkets 
verksamhet?
– I allt väsentligt har det ju handlat om 
järnvägen. Jag ser en förändrad mediebild 
bara under de här fem åren jag har varit 
med. Jag ser en mediebild där man från 
medias sida vill skapa sina egna nyheter. 
Om man kan få någon expert, medarbeta
re, leverantör, att uttala sig om någonting 
så blir det detta man för fram. Jag tyck
er jag ser mindre intresse av att få bely
sa hela bilden, och att det kanske finns två 
sidor av saker och ting. 

Vi har varit alldeles för dåliga på att 
förstå den här förändrade bilden. Vi har 
varit för dåliga på att förbereda oss. Så i 
det här sammanhanget är jag inte nöjd 
med det jobb som vi har gjort internt. Vi 
är en stor myndighet, vi ska granskas, vi 
ska ifrågasättas. Och det är vårt ansvar att 
vi får ut en allsidig bild av vad vi gör och 
vad vi inte gör. Men vi kunde ha varit mer 
proaktiva. Legat närmare med örat mot 
marken för att förstå konsekvenserna av 
alltihop. Jag tror annars att mediebilden 
försvårar genomtänkta och kloka beslut. 

Debatten kring järnvägsunderhållets 
organisation som bedrivs utan någon dju
pare analys gör att olika grupperingar 
låser sig i positioner som försvårar möj
ligheten att hitta bra lösningar. Vi har ett 
ansvar att försöka lyfta frågan så att det i 
alla fall utifrån vårt perspektiv belyses på 
ett allsidigt sätt. 

Mediebevakning av järnvägen har 
också medfört att diskussionen inriktats 
på att saker och ting inte fungerar och att 
det görs ett dåligt jobb. Folk jobbar sten
hårt för att få ordning och reda på järn
vägen. Om media bara lyfter fram pro
blemen i verksamheten, blir det tungt för 

Den mediala uppmärksamheten har i allt väsentligt handlat om järnvägen.
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medarbetarna att jobba med de här frå
gorna. Det har förvånat mig att man inte 
tänker på det. Jag har 6 500 medarbetare 
som ska gå någorlunda i takt och tycka att 
det är roligt att gå till jobbet. 

Finns det inga positiva saker med att vara 
utsatt för en hård granskning av media?
– Jo, det gör det ju självklart. Vi har till 
exempel den här frågan kring underhållet 
och hur vi hanterar anmärkningar i spår. 
Det har ju gjort att vi lyft den frågan och 
städat av det. Där har mediebevakning
en snabbat på den processen. Vi har också 
skärpt kraven på hur våra olycksrappor
ter ska skrivas och utformas.

Du fick själv hård kritik i media efter ett 
antal uppmärksammade händelser under 
vinter 2014 och en del krävde till och med 
din avgång. Hur uppfattade du den peri-
oden?
– Det är klart att det aldrig är roligt att bli 
ifrågasatt och uthängd på det där sättet. 

Att säga något annat vore att ljuga. Det 
som ändå gjorde att jag på något vis kun
de uthärda den här ifrågasättande dis
kussionen var tryggheten i att veta vad 
vi faktiskt gjorde. Jag kände att vi hade 
full koll på verksamheten. Jag kände mig 
helt komfortabel med de åtgärder vi sat
te in. Hade jag inte gjort det, det är klart 
att då hade jag kanske känt helt annorlun
da. Jag vet ju att jag blir symbolen för den 
här typen av tyckande. Det ingår i jobbet. 
Du måste lita på vad du gör. Den dagen du 
börjar vackla, eller inte tror att du gör rätt 
saker, då är du farligt ute. 

Kan du beskriva den relation du haft till 
den politiska nivån under din tid som ge-
neraldirektör?
– Den har varit ganska nära. Jag upple
ver att vi haft ett förtroendefullt samar
bete med stor öppenhet inför problem och 
avvägning från båda håll. Det har funnits 
ett stort intresse från den politiska led
ningen av att försöka förstå den verklig

het som Trafikverket beskriver. Det här 
har varit på informell basis helt och hål
let.  

Jag har lärt mig en sak under den här 
perioden; ifall inte det som vi diskuterar 
med den politiska ledningen förs över till 
tjänstemännen på departementet så blir 
det väldigt svårt. Eftersom Trafikverket 
agerar utifrån samtalen med den poli
tiska ledningen, och ifall detta som inte är 
genomdiskuterat på tjänstemannanivå på 
departementet, kommer tjänstemännen 
på mellanhand. 

Ett typexempel är den jämna anslags
nivån när det gäller underhåll som vi före
slog i den nationella planen. Jag har per
sonligen diskuterat de här frågorna och 
jag har upplevt, eftersom ingen har sagt 
något annat, att vi har haft förståelse för 
förslagen. När vi sedan hade skickat in ett 
budgetunderlag som avvek ifrån den pre
liminära indikationen som vi fått, fick vi 
reaktioner på att vi hade planerat för en 
nivå som vi inte hade fått den formella 
vägen. Hur kunde vi ta oss sådana frihe

ter? Jag upplevde att vi hade fått signaler 
att fortsätta planera.

Har det funnits tillfällen då ni har diskute-
rat saker i den informella styrningen som 
du har känt att det här behöver jag nog ha 
formaliserat i ett uppdrag eller inskrivet i 
regleringsbrev?
– Våren 2014 fick vi instruktioner om att 
våra anslagskrediter inte skulle få använ
das, vilket gick tvärtemot våra regelsys
tem. Vi hade kollat det här med ekonomi
styrningsverket och vi sa att vi ville vi ha 
detta inskrivet i ett regleringsbrev. Men 
det har vi aldrig fått. 

Vi fick fått mycket tydliga pekpinnar, 
från både tjänstemännen och den poli
tiska ledningen, om att det här har ni 
att rätta er efter. Men när vi har efter
hört ett formellt beslut i form av ett reg
leringsbrev, så har man sagt att det får ni 
inte. Det här kan jag tycka är att vara ute 
i gränslandet. 

Trafikverket är en stor organisation med 
6 500 medarbetare och som förvaltar en 
budget på nästan 50 miljarder kronor. Hur 
leder man en sådan stor organisation?
– Min filosofi kring ledarskap i en stor 
organisation och som dessutom är väl
digt spridd geografiskt, det är att jag för 
det första vill jobba genom ledningen. Jag 
vill använda ledningen för något mer än 
att bara representera sitt eget område. Jag 
vill använda ledningen för diskussioner 
och avvägning inom olika frågor så att jag 
hör flera röster. Det beror inte på att jag 
är osäker själv utan för att det är bra att 
vi möts och nöter frågorna innan någon 
annan gör det. Jag har en klar filosofi ock
så att anställa kompetenser som jag inte 
har själv. Gärna olika kompetenser. Det är 
så vi får den där bredden i olika saker. 

Sen är jag väldigt angelägen att man 
jobbar som ett lag. I en direktion eller led
ningsgrupp ska det inte finnas ett A och 
ett Blag. Det måste finnas ett lag. Jag vill 
ha självständiga medarbetare som jag kan 
komma överens med om vad det är som 
ska levereras. Så länge de levererar så 
jobbar de ifred. Jag vill vara informerad 
men jag tycker inte om att peta i detaljer 
så länge det går bra. Det är det här med 
att lita på individerna. Men att också vara 
tydlig med saker och ting som inte funge
rar, det är en nödvändighet. 

Vi började med ledarskapsutveckling 
ganska snabbt, redan 2010. Sen har vi kört 
det varje år vilket har gjort att vi fått väl
digt stor öppenhet även på det person
liga planet. Det har gjort att vi har väldigt 
stor tillit till varandra. Det handlar om att 
få gruppen att bli stark. Att du vågar ge 
uttryck för dina synpunkter utan att du 
känner dig hotad, men också ha stor frihet 
i vardagen. Så det innebär att en av mina 
absolut viktigaste arbetsuppgifter det är 
att få det här gänget att fungera. Det är då 
vi skapar kraft i organisationen.

Utifrån dina erfarenheter, är det stora 
skillnader mellan att leda en offentlig 
myndighet och ett privat företag?
– Jag har ju varit vd och koncernchef för 
ett hyfsat stort börsbolag men det här är 
mycket, mycket svårare. Det är så många 
andra komponenter som spelar in. Vi är 
Sveriges största byggherre, vi bygger för 
en 40 miljarder om året, vi driver stora 
projekt, vi underhåller väg och järnvägs
systemet, vi upphandlar, vi trafikleder. 
Det är väldigt mycket verksamhet här och 
nu för att det här ska fungera. Samtidigt 
så har vi begränsningar i form av poli
tiska restriktioner och politiska beslut. 
Vi ska verka i en politisk miljö som inte 

är lika rationell som en företagsmiljö där 
man har tydligt begränsade restriktioner, 
finansiellt och på andra sätt. Det här job
bet är betydligt mer utsatt. Och medias 
granskning här går inte att jämföra med 
den i ett börsbolag. Det är stora skillnader.

Den första mätningen som gjordes bland 
medarbetarna efter Trafikverkets bildan-
de antydde att det fanns ett missnöje med 
såväl den egna arbetssituationen som 
med ledningen. Vad var din analys av re-
sultatet?
– Väldigt många människor, i synnerhet 
på chefsnivå, ägnade perioden till första 
juli till att vara ute. Det är klart att det där 
skapade ett litet vakuum hos många med
arbetare. Samtidigt var chefstillsättning
ar på sektions och enhetsnivå inte kla
ra, utan det var något som vi hade med 
oss inpå hösten. Och det där påverkade 
ju självklart också arbetet med att kom
ma igång på djupet. Det fanns väldigt 
många tillförordnade chefer helt enkelt. 
Det är väl en lärdom man kan dra att ska 
man få ytterligare kraft i en sådan här för
ändring, då måste alla chefer vara på plats 
tidigt. Men det gick ju liksom inte av rent 
praktiska skäl. 

Hela hösten 2010 var en tuff period.  
Vi lanserade effektiviseringsprogrammet 
och den funktionella styrningen kom på 
plats. Vi hade frågan om centralisering 
av kontor och om var man får jobba och 
vara placerad. Sådant som berör. Det var 
inte alltid populära beslut jag fick ta. Och 
det fanns nog en förväntan på något helt 
annorlunda. Man förväntade sig något 
som var mycket roligare än vad det varit 
tidigare, och så blev det bara hårt arbete. 

Reaktionen kom ju självklart i under
sökningen i februari 2011. Hade vi fått 
ett högt resultat vid den mätningen hade 

Det handlar om att få gruppen att bli stark.
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jag blivit jätteförvånad. Jag sa redan från 
början till mina kollegor i ledningen att vi 
får förvänta oss ett väldigt dåligt resul
tat. Får vi inte det så har vi inte genom
fört några förändringar. Om vi genomför 
en sådan här process, och gör det utomor
dentligt bra, då tar det tre år innan allt är 
på plats. Men vi städade ju undan alla trå
kiga beslut under ett halvår. 

Men sådana här mätningar spretar väl
digt mycket. Det finns delar av organisa
tionen som är lite bättre och de som är 
sämre. 

Vad har du vidtagit för åtgärder för att 
skapa ett positivt arbetsklimat för medar-
betarna i samband med de stora föränd-
ringar som genomförts? 
– Det vi såg tidigt var att vi inte hade che
ferna riktigt med oss. De tog inte diskus
sionen på arbetsplatserna. Då tog vi beslu
tet att vi måste göra något radikalt i den 
här frågan. Vi började med frukostmö
ten där vi ifrån ledningen åkte ut, utan 
powerpointbilder, och drack kaffe på 
morgonen och träffade cheferna. De fick 
ta upp vilka frågor de ville. Det var ett sätt 
att rensa ut vardagsfrågorna. 

Och sen så tog vi också beslutet om 
SMARTutbildning där vi satte alla våra 
nästan 600 chefer på utbildning. Vi sa 
att vi ska blanda avdelningschefer med 
enhetschefer och sektionschefer och rätt 
över olika verksamhetsområden och cen
trala funktioner. Vi har kört detta i 23 år 
nu. Vi kunde se en markant ökning av för
troendet för högsta ledningen på chefssi
dan i medarbetarundersökningen 2013. 

Nu återstår det en del arbete med att få 
med oss alla medarbetare också. Och det 
är ett arbete som enträget måste fortsätta. 
Där kan vi också konstatera att de som är 
inne i ett stort förändringsarbete ligger 

lägre än andra. Man ska ha respekt för att 
det här tar tid. 

Trafikverket kallar sig för samhällsutveck-
lare. Vad betyder det begreppet för dig?
– Det innebär en förskjutning från att ha 
varit infrastrukturhållare, alltså ha byggt 
infrastruktur och tittat på vilken roll 
infrastrukturen spelar i ett transport
system, till att fokusera på hur transport
systemet och infrastrukturen kan skapa 
förutsättningar för en samhällsutveck
ling. Vi skapar förutsättningar för att ska
pa värden och nyttor för medfinansiering 
och liknande saker. 

Det innebär att vi bör komma in i tidiga 
skeden och inte vänta tills kommunerna 
har gjort sina detaljplaner så att vi bara 
kan reagera i efterhand på sådant som är 
fel. Vi ska vara med i tidigt skede tillsam
mans med kommunerna och andra och 
fokusera på vilket problem det är som vi 
ska lösa. Vi och politiken hamnar väldigt 
ofta i lösningen utan att definiera vilket 
problem det är som vi ska lösa. Vi går ofta 
direkt på dyra lösningar. Det tycker jag är 
en av huvudfrågorna i det här. Att våga 
bjuda in till det här mötet och säga att vi 
har det här problemet, hur hittar vi lös
ningen, istället för att säga att så här ska 
vi lösa problemet. Det tror jag är en stor 
mental omställning för oss. Lyckas vi med 
det så tror jag också att vi får lättare att 
hitta steg1 och steg2 åtgärder.

Vilka tycker du är de viktigaste beslut som 
du fattat under perioden som generaldi-
rektör?
– En av de allra största frågorna utifrån 
ett externt perspektiv är att vi har fått 
upp järnvägsproblematiken på bordet. 
Det är vi själva som har fört upp den frå
gan och det skapar förutsättningar för 

att vidta åtgärder. En annan viktig frå
ga var att vi vågade ta beslutet om bestäl
larrollen. Att vi vågade genomföra effek
tiviseringsprogrammet på det sätt som vi 
gjort. Att vi har lagt ned tid och kraft på 
ledarutveckling och chefsförsörjning. Att 
vi har etablerat Trafikverket och att Tra
fikverket är känt. 

Den största besvikelsen är att vi har 
kritiserats så mycket för problemen inom 
järnvägen när det är vi som har lyft upp 
problemen och också initierat ett arbete 
för att lösa detta. Det tycker jag har varit 
väldigt jobbigt.

Vad tror du är de viktigaste frågorna för 
Trafikverket under de kommande åren? 
Vad skulle du vilja göra för medskick?
– Jag tror på trafikverkstanken. Våga vara 
uthållig när det gäller det trafikslagsöver
gripande arbetet. Våga vara uthållig när 
det gäller förändringsarbetet inom järn
vägen och tro inte att organisatoriska lös
ningar är det som hjälper, utan våga vara 
uthållig med det arbete som påbörjats. 
Våga se de rörelser som vi nu kan ana kon
turerna på. Frågan om digitalisering, tek
nikförändringen inom vägsystemet. Allt
så behovet av ganska kraftig förnyelse av 
hur vi jobbar med den här typen av frågor. 
Det tror jag är de stora utmaningarna.

Trafikverket har strävat efter att få upp järnvägsproblematiken på bordet.
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Samhällsutvecklare  
i nytt planeringssystem 
Av Torbjörn Suneson, Susanne Ingo och Hamid Zarghampour

Viktig perspektivförskjutning
”Vi är samhällsutvecklare …” lyder inled
ningen på Trafikverkets verksamhetsidé. 
Det är en stor förändring jämfört med 
det tidigare Banverkets vision ”Järnväg i 
världsklass” och Vägverkets ”Vi gör den 
goda resan möjlig”. 

Att ge sig på en så omfattande för
ändring och därtill göra det samtidigt 
som två myndigheter med starka kultu
rer läggs ner är en stor utmaning. Sam
manslagningen till ett trafikverk med tra
fikslagsövergripande perspektiv hotade 
gamla strukturer, vilket ju faktiskt var en 
av avsikterna. Precis som i alla stora orga
nisationer fanns det både i Vägverket och 
Banverket delar av verksamheten som 
präglades av en logik som var mer pro
duktionsorienterad än effektivitets och 
målorienterad.

Att ställa om tar tid. Det handlar om 
människor, som genom utbildning och i 
många fall mångårig praktisk erfarenhet, 

har etablerat tankesätt och arbetsmeto
der som varit ändamålsenliga. Nu behö
ver de utvecklas.

De tidiga skedena i planeringen var den 
naturliga startpunkten i förändringsar
betet. Sedan var det viktigt att perspek
tivet fördes vidare i den fortsatta utveck
lingen av åtgärder och projekt. Det som 
ofta börjar i verksamhetsområde Plane
rings ansvarsområde (tidigare verksam
hetsområde Samhälle) ska sedan full
följas i andra verksamhetsområden och 
i samverkan med aktörer utanför Tra
fikverket.  

Ett enda transportsystem  
Antagandet att ett trafikslagsövergripan
de perspektiv skulle göra det möjligt att 
använda resurserna effektivare var ett av 
grundmotiven för att bilda Trafikverket. 
Den trafikslagsövergripande planeringen 
blev också ett av de tre gemensamt priori
terade områdena under Trafikverkets för

sta tre år, vid sidan av effektivitet och pro
duktivitet (Trafikverket 2013).

Den offentliga sektorn sätter in stora 
resurser för att vårda och vidareutveckla 
transportsystemet. För att nå det övergri
pande syftet med transportsystemet, att 
skapa förutsättningar för bra liv och ett 
konkurrenskraftigt näringsliv, räcker det 
inte med traditionellt fokus på investering 
och underhåll av transportsystemet. Det 
rumsliga sammanhanget, hur mark och 
bebyggelse används, och var olika verk
samheter lokaliseras, är också avgörande 
för att åstadkomma tillgänglighet. Trans
portsystemet är bara ett av flera medel. 

Ett attraktivt samhälle, med hög grad 
av tillgänglighet, ses som en av grundför
utsättningarna för att utveckla välfärden. 
För att statens resurser till transportsys
temet ska användas effektivt krävs att 
insatserna samordnas med kommuner, 
näringsliv och övriga aktörer vars beslut 
också påverkar efterfrågan på transpor
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Samhällsutvecklare  
i nytt planeringssystem 
Av Torbjörn Suneson, Susanne Ingo och Hamid Zarghampour
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ter. De statliga insatserna för tillgäng
lighet behöver sättas in i ett samhälls
utvecklingsperspektiv. Infrastrukturen 
och tillgängligheten har avgörande bety
delse för både dagens situation och för 
den långsiktiga samhällsutvecklingen. 
För att göra det möjligt att använda resur
serna effektivt behöver allt, från plane
ring i tidiga skeden till beslut om priorite
ring av underhållsåtgärder, grundas i en 
förståelse för hur olika insatser påverkar 
människor, verksamheter och miljö.

Från infrastrukturhållare  
till samhällsutvecklare
I Trafikverkets första gemensamma bild
serie, som användes för att informera om 
det nybildade verket, fanns en bild som 
ofta visats sedan dess. Bilden är en bear
betning av Billingers illustration av tra
fikverkens utvecklade roll. Den tecknar 

schematiskt en successiv utveckling till 
myndighetens nya roll som samhällsut
vecklare. Med ett 30–40årigt perspektiv 
är bilden korrekt, men om vi går längre 
tillbaka i tiden, kommer vi att hitta perio
der när samhällsutvecklingsperspektivet 
och faktiskt också trafikslagsövergripan
de perspektiv varit tydliga. 

Redan de första statliga initiativen 
till att utveckla det nationella transport
systemet motiverades av strävan efter att 
stärka samhällsutveckling och människ
ors välfärd. 1600talets väg och skjuts
system (där möjlighet till övernattning 
och hästbyte var en viktig  förutsättning 
för trafiken), 1700talets  kanalbyggnad, 
1800talets järnvägsutbyggnad, 1900 talets 
utbyggnad av det nationella vägnätet och 
den integrerade förorts och tunnelbane
utbyggnaden i Stockholm, har alla gjorts 

med syfte att stimulera samhällsutveck
ling.

Såväl Banverket (tidigare SJ) som Väg
verket hade under lång tid fokuserat på 
infrastrukturen och på att säkra transpor
terna. Under 1900talets sista decennier 
talade man om infrastrukturens år tionde 
och om trafiksatsningarnas be tydelse för 
samhällsbyggandet, ett perspek tiv som 
etablerades på allt bredare front i bör
jan av det nya millenniet. Dessförinnan 
hade de nationella investeringarna i väg 
och baninfrastruktur länge legat på en 
låg nivå, sett i såväl historisk som interna
tionell jämförelse. Nyinvesteringarna vid 
slutet av förra seklet åtföljdes dock inte 
av motsvarande ökning av resurser till 
underhåll. Samtidigt ökade belastningen 
i systemet. 

Betydande infrastrukturinvesteringar 
genomfördes inom alla trafikslag. Arlan
dabanan byggdes som ett offentligtpri
vat samverkansprojekt. Stambanenätet 
uppgraderades för att möjliggöra trafik 
med de nya X2000tågen och utbygg
naden av järnvägarna i Mälardalen blev 
inledningen till den regionförstoring som 
fortfarande pågår runt om i landet. Det 
svenska transportsystemet byggdes ihop 
med det danska genom Öresundsförbin
delsen och E6:an byggdes ut till modern 
standard i både Sverige och Norge med 
nya Svinesundsbron som förenande länk. 
Haparanda–Torneå utvecklade gemen
samma lösningar för trafik och stadsbyg
gande som bland annat har stimulerat 
detaljhandelns utveckling. Storstadsför
handlingar ledde till åtgärdspaket i alla 
tre storstadsregionerna. 

När Trafikverket fick ansvaret att pla
nera för alla transportslag utifrån ett 
samhällsbyggnadsperspektiv valde vi att 
använda begreppet samhällsutvecklare. 

Syftet var att tydliggöra den nya upp
giften och att transportsystemet är ett 
medel, inte ett mål i sig.  

Planeringsprocessen anpassas  
till nya förutsättningar
Tidigare upprättade Banverket, Vägver
ket och länsstyrelserna förslag till tioårs
planer för statliga investeringar i sina res
pektive delar av transportsystemet. Det 
skedde ungefär en gång per mandatperi
od och enligt direktiv från regeringen.

Men regeringsbesluten baserades ock
så på politiska förhandlingar. Dessa inne
bar inte sällan att andra och helt nya 
överväganden, än de trafikverken gjort, 
blev utslagsgivande. Det skedde exem
pelvis vid besluten som togs i början av 
1990talet om att bygga en  tågtunnel 
genom Hallandsåsen, om Uddevalla pa
ketet, Trollhättepaketet,  Öresunds bron, 

Dennispaketet i Stockholm, Hul ter ström
överenskommelsen i Skåne och Göte
borgs  överenskommelsen.

Industripolitiska hänsyn, egna sats
ningar i de nybildade regionerna i Skåne 
och västra Götaland, broavgifter på Svine
sundsbron och  Öresundsförbind el sen och 
trängselskattens införande i  Stock holm 
förändrade förutsättningarna för att 
finansiera infrastrukturinvestering ar. Be
slut en innebar att trafikverkens och läns
styrelsernas planer fick anpassas i efter
hand. 

De stora nytillkommande investering
arna innebar också att flera av de tidigare 
aviserade projekten fick vänta. Många 
kände sig svikna av regeringen.

Behovet av att slå en brygga mel
lan de teknisktekonomiska planerings
underlagen och de värdebaserade poli

tiska  planerings och beslutsprocesserna 
blev allt tydligare. Per Lundins teknik
historiska avhandling Bilsamhället 1 och 
John  Hulténs statsvetenskapliga avhand
ling Ny väg till nya vägar och järnvägar 2 
belyser med olika vetenskapliga perspek
tiv förändringen från ett i huvudsak ren
odlat teknokratiskt rationalistiskt synsätt 
till en beslutsprocess som präglas av real
politisk pragmatism, och där förhand
lingar med andra parter är en viktig del i 
planeringen. 

Erfarenheterna visade att underlagen 
från trafikverk, kommuner och regioner 
behövde utvecklas för att stötta dialog, 
förhandlingar och samverkanslösningar. 
Ett första steg skulle vara att åtminstone 
organisera de statliga myndigheterna så 
att de bättre stöttade det sektorsövergri
pande perspektivet. Den stora myndig

Samhälls-
utveckling

Infrastruktur Transporter Samhälls-
byggande

När Trafikverket fick ansvaret att planera för alla transportslag valde man att använda begreppet samhällsutvecklare.Från infrastrukturhållare till samhällsutvecklare.
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När Trafikverket fick ansvaret att planera för alla transportslag valde man att använda begreppet samhällsutvecklare.Från infrastrukturhållare till samhällsutvecklare.
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hetsreformen inom transportområdet 
när Trafikverket, Transportstyrelsen och 
Trafikanalys bildas runt 2010 var ett sätt 
att anpassa de institutionella förutsätt
ningarna till nya krav.

Ökad betoning på fyrstegsprincipen 
(se nedan) och samordnandet av åtgärder 
som olika parter ansvarar för har ytterli
gare bidragit till att aktörssamverkan och 
förhandlingar fått en allt större betydelse 
i transportplaneringen. 

Trafikverken och regionerna 
samordnar sin planering
2006 inleddes arbetet med nationell 
transportplanering för perioden 2010–
2021. Denna gång fick Vägverket, Banver
ket, Sjöfartsverket och Transportstyrel
sen i uppdrag att ta fram ett gemensamt 
förslag till en Nationell plan för åtgär
der i transportsystemet. På motsvarande 
sätt fick länsstyrelser, regioner och regi
onala samverkansorgan i uppdrag att ta 
fram förslag till länstransportplaner. Som 
grund för arbetet utvecklades nationel
la och regionala systemanalyser. Dessa 
nya underlag skulle lägga grunden för 
en gemensam förståelse av problem och 
utmaningar med utgångspunkt i de natio
nella transportpolitiska tillgänglighets 
och hänsynsmålen.  

Regionerna avrapporterade återkom
mande sitt arbete till de fyra trafikver
ken för att det skulle ge underlag till och 
kunna samordnas med verkens nationella 
systemanalyser av långväga person och 
godstransporter. Utgångspunkten var att 
trafikslagen skulle komplettera varan
dra. Med detta arbetssätt skulle ett trafik
slagsövergripande perspektiv stimuleras 
och transportsystemets samlade kapaci
tet lyftas fram. Dessutom ville man säker
ställa att de alternativa lösningar som 
övervägdes var effektiva för både lokal, 

regional och långväga trafik.
Regeringen fastställde den första tra

fikslagsövergripande nationella planen 
för transportsystemet 2010–2021 i mars 
2010, månaden innan Trafikverket bild
ades. 

Medfinansieringens  
omfattning överraskade
Erfarenheterna från planeringsomgång
en 2010–2021 väckte kraftiga reaktioner. 
Det visade sig att stora delar av den till
gängliga finansieringsramen var uppbun
den genom tidigare beslut om projekt som 
skulle pågå många år framåt i tiden. Dess
utom skulle kapitalkostnader för redan 
ingångna lån inrymmas i den givna eko
nomiska ramen, vilket kom som en över
raskning för alla inblandade parter. I 
praktiken innebar det att möjligheterna 
att diskutera helt nya projekt var starkt 
begränsade.

Samtidigt, och parallellt med trafikver
kens planeringsarbete, pågick förhand
lingar om medfinansiering från i första 
hand kommuner och regionala organ som 
till slut summerade sig till cirka 65 miljar
der kronor. Det fanns ett starkt intresse 
hos regeringen att öka volymen till nya 
investeringar. Utöver att man skar ner 
på de kostnadseffektiva trimningsåtgär
derna sattes press på kommuner och regi
oner att bidra. Det fanns också ett stort 
intresse ute i landet att diskutera med
finansiering, eller förskottering. Många 
såg en betydande potential till synergief
fekter genom ökade nyttor och värden av 
att samordna olika aktörers investeringar, 
utveckla gemensamma lösningar och 
genom att skapa tydlighet kring genom
förandet. Även om kommunal medfinan
siering var, och är, omdiskuterat är det 
i huvudsak kommunerna som har red
skapen att se till att en del av det värde

skapande som de offentligt finansierade 
infrastrukturprojekten ger, också kan 
återföras till det offentliga och därmed, 
direkt eller indirekt, bidra till att finan
siera dem. 

Särskilt i de växande stadsregionerna 
fanns ofta förutsättningar att skapa större 
nyttor och värden genom att kombinera 
statliga investeringar och åtaganden med 
andra aktörers insatser. I dessa delar av 
landet hade det regionala utvecklings
samarbetet nu utvecklats under drygt 
tjugo år. Regionerna Skåne och Västra 
Götaland hade egen beskattningsrätt. I 
StockholmMälarregionen hade kom
muner och landsting tidigare enats om 
gemensamma finansieringssatsningar för 
att säkra bygget av Citybanan och andra 
prioriterade investeringar. 

Omfattningen av den tillkommande 
finansieringsramen överraskade de flesta. 
En av de stora överraskningarna var över
enskommelsen om Västsvenska paketet, 
som bland annat byggde på att trängsel
skatt skulle införas även i Göteborg. 

Processen för  
åtgärds planering ses över 
Det blev också en diskussion om det rim
liga i att låsa upp beslut om så många sto
ra investeringar och under så lång tid som 
tio år fram i tiden. Många frågade sig om 
det verkligen är möjligt att överblicka alla 
förutsättningar under så lång tid. Hur ska 
man kunna hantera nya och välmotivera
de anspråk om medlen redan är upplås
ta? Många kommuner, och särskilt många 
av de små, ”de som inte har någon Göran 
Johansson”, var mycket kritiska. 

I oktober 2009, ett halvår innan Tra
fikverket bildades, gav regeringen i upp
drag åt Vägverket, Banverket, Sjöfarts
verket och Transportstyrelsen att gemen
samt föreslå ett nytt planeringssystem 

När Trafikverket och regionerna samordnade sin planering var utgångspunkten att trafikslagen skulle komplettera varandra.
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(se nedan) och samordnandet av åtgärder 
som olika parter ansvarar för har ytterli
gare bidragit till att aktörssamverkan och 
förhandlingar fått en allt större betydelse 
i transportplaneringen. 

Trafikverken och regionerna 
samordnar sin planering
2006 inleddes arbetet med nationell 
transportplanering för perioden 2010–
2021. Denna gång fick Vägverket, Banver
ket, Sjöfartsverket och Transportstyrel
sen i uppdrag att ta fram ett gemensamt 
förslag till en Nationell plan för åtgär
der i transportsystemet. På motsvarande 
sätt fick länsstyrelser, regioner och regi
onala samverkansorgan i uppdrag att ta 
fram förslag till länstransportplaner. Som 
grund för arbetet utvecklades nationel
la och regionala systemanalyser. Dessa 
nya underlag skulle lägga grunden för 
en gemensam förståelse av problem och 
utmaningar med utgångspunkt i de natio
nella transportpolitiska tillgänglighets 
och hänsynsmålen.  

Regionerna avrapporterade återkom
mande sitt arbete till de fyra trafikver
ken för att det skulle ge underlag till och 
kunna samordnas med verkens nationella 
systemanalyser av långväga person och 
godstransporter. Utgångspunkten var att 
trafikslagen skulle komplettera varan
dra. Med detta arbetssätt skulle ett trafik
slagsövergripande perspektiv stimuleras 
och transportsystemets samlade kapaci
tet lyftas fram. Dessutom ville man säker
ställa att de alternativa lösningar som 
övervägdes var effektiva för både lokal, 

regional och långväga trafik.
Regeringen fastställde den första tra

fikslagsövergripande nationella planen 
för transportsystemet 2010–2021 i mars 
2010, månaden innan Trafikverket bild
ades. 

Medfinansieringens  
omfattning överraskade
Erfarenheterna från planeringsomgång
en 2010–2021 väckte kraftiga reaktioner. 
Det visade sig att stora delar av den till
gängliga finansieringsramen var uppbun
den genom tidigare beslut om projekt som 
skulle pågå många år framåt i tiden. Dess
utom skulle kapitalkostnader för redan 
ingångna lån inrymmas i den givna eko
nomiska ramen, vilket kom som en över
raskning för alla inblandade parter. I 
praktiken innebar det att möjligheterna 
att diskutera helt nya projekt var starkt 
begränsade.

Samtidigt, och parallellt med trafikver
kens planeringsarbete, pågick förhand
lingar om medfinansiering från i första 
hand kommuner och regionala organ som 
till slut summerade sig till cirka 65 miljar
der kronor. Det fanns ett starkt intresse 
hos regeringen att öka volymen till nya 
investeringar. Utöver att man skar ner 
på de kostnadseffektiva trimningsåtgär
derna sattes press på kommuner och regi
oner att bidra. Det fanns också ett stort 
intresse ute i landet att diskutera med
finansiering, eller förskottering. Många 
såg en betydande potential till synergief
fekter genom ökade nyttor och värden av 
att samordna olika aktörers investeringar, 
utveckla gemensamma lösningar och 
genom att skapa tydlighet kring genom
förandet. Även om kommunal medfinan
siering var, och är, omdiskuterat är det 
i huvudsak kommunerna som har red
skapen att se till att en del av det värde

skapande som de offentligt finansierade 
infrastrukturprojekten ger, också kan 
återföras till det offentliga och därmed, 
direkt eller indirekt, bidra till att finan
siera dem. 

Särskilt i de växande stadsregionerna 
fanns ofta förutsättningar att skapa större 
nyttor och värden genom att kombinera 
statliga investeringar och åtaganden med 
andra aktörers insatser. I dessa delar av 
landet hade det regionala utvecklings
samarbetet nu utvecklats under drygt 
tjugo år. Regionerna Skåne och Västra 
Götaland hade egen beskattningsrätt. I 
StockholmMälarregionen hade kom
muner och landsting tidigare enats om 
gemensamma finansieringssatsningar för 
att säkra bygget av Citybanan och andra 
prioriterade investeringar. 

Omfattningen av den tillkommande 
finansieringsramen överraskade de flesta. 
En av de stora överraskningarna var över
enskommelsen om Västsvenska paketet, 
som bland annat byggde på att trängsel
skatt skulle införas även i Göteborg. 

Processen för  
åtgärds planering ses över 
Det blev också en diskussion om det rim
liga i att låsa upp beslut om så många sto
ra investeringar och under så lång tid som 
tio år fram i tiden. Många frågade sig om 
det verkligen är möjligt att överblicka alla 
förutsättningar under så lång tid. Hur ska 
man kunna hantera nya och välmotivera
de anspråk om medlen redan är upplås
ta? Många kommuner, och särskilt många 
av de små, ”de som inte har någon Göran 
Johansson”, var mycket kritiska. 

I oktober 2009, ett halvår innan Tra
fikverket bildades, gav regeringen i upp
drag åt Vägverket, Banverket, Sjöfarts
verket och Transportstyrelsen att gemen
samt föreslå ett nytt planeringssystem 

När Trafikverket och regionerna samordnade sin planering var utgångspunkten att trafikslagen skulle komplettera varandra.
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för transportinfrastrukturen efter sam
råd med aktörer som regeringen pekade 
ut. Trafikverksutredningens tidigare för
slag till nytt planeringssystem 3, som hade 
varit remitterat, var ett viktigt underlag. 
Ett preliminärt förslag remitterades och 
de flesta remissinstanserna var positiva 
till stora delar av det skisserade förslaget. 
Förslaget innebar: 

• tydligare koppling till regionernas 
egen planering genom att deras prio
riteringar skulle ges större utrymme 

• tydligare koppling till miljöbe
dömningsprocessen

• tydligare koppling till den statliga 
budgetprocessen

• stegvis konkretisering och kvali
tetsgranskning av kalkylerna för de 
åtgärder som staten skulle finan
siera.  

Regeringens proposition tog fasta 
på flera delar i trafikverkens förslag 4. 
Den tidigare ordningen, som innebar att 
regeringen lägger fast en nationell plan, 
medan respektive länsplaneupprättare 
fattar beslut om vilka åtgärder som ska 
ingå i de regionala planerna, skulle dock 
behållas. Alternativ finansiering av infra
strukturprojekt skulle få en tydlig kopp
ling till det nya systemet för årlig ekono
misk planering. 

Näringsdepartementet arbetade också 
med att utveckla formerna för styrningen 
av transportpolitiken. Transportinfra
strukturkommittén utredde formerna för 
den fysiska planläggningen och förslag 
till nya förutsättningar inom kollektiv
trafikområdet höll på att beredas. Riksda
gen beslutade sedan om en ny process för 
åtgärdsplanering. Även planläggnings
processen förenklades genom ändringar i 
bland annat väglagen, lagen om byggande 

av järnväg, miljöbalken och plan och 
bygglagen 5, 6.  

Nya förhandlingar  
om nyttor och värden
Den nya processen för åtgärdsplanering 
tillämpades för första gången i Trafik
verkets arbete med Nationell plan för 
perioden 2014–2025. Den har därefter 
följts upp genom återkommande rappor
teringar till regeringen och i den interna 
verksamhetsplaneringen inom Trafikver
ket. 

Parallellt med Trafikverkets arbete 
med åtgärdsplaneringen för perioden 
2014–2025 valde regeringen att fort
sätta på den tidigare inslagna vägen med 
att försöka bredda finansieringsbasen 
för åtgärder i framförallt urbana regio
ner och för investeringar som har en tyd
lig koppling till speciella näringslivssats
ningar, som mineralutvinning. 

Särskilda förhandlingspersoner till
sattes för att förhandla om utbyggnad av 
Stockholms tunnelbana och det bostads
byggande som hängde samman med 
det. Sommaren 2014 vidgades uppdra
get till att även gälla nya stambanor. För
handlingen om Sverigebygget, som efter 
regeringsskiftet bytte namn till Sveri
geförhandlingen, har fortsatt. Förhand
lingspersonerna eftersträvar dialog med 
regionala aktörer och får stöd från Tra
fikverket. Fokus i arbetet läggs på att 
identifiera möjligheter och lösningar som 
bidrar till att skapa ökade värden och nyt
tor, klarlägga vilka aktörer som kan dra 
nytta av dessa ökade värden och att kunna 
kvantifiera dem.

I den pågående Sverigeförhandlingen är 
samhällsutvecklingsperspektivet en viktig 
utgångspunkt. Investeringar i transport
systemet prövas och utvecklas samordnat 

med överväganden om bostadsbyggande. 
Det centrala redskapet är värdeskapande 
förhandling som underlag för ökad nytta 
och rimlig kostnadsfördelning.

Kapacitetsutredningen  
tog ett helhetsgrepp
Ett viktigt motiv för att skapa Trafikver
ket var ju att det skulle kunna arbeta 
”trafikslagsövergripande”. Tanken var 
att skapa förutsättningar för att plane
ra åtgärder i hela transportsystemet i ett 
sammanhang. Detta konkretiserades för 
första gången i arbetet med den så kall
lade kapacitetsutredningen, som blev ett 
viktigt underlag till den nationella planen 
för perioden 2014–2025. Kapacitetsutred
ningen inleddes med att se till förhållan
dena i enbart järnvägssystemet men vid
gades sedan till att omfatta alla trafikslag. 
Kapacitetsförutsättningarna i hela det 
statliga transportsystemet kunde då ana
lyseras på ett samlat sätt. 

Erfarenheterna från kapacitetsutred
ningen har gett en bra grund för att dis
kutera andra frågor som sårbarhet och 
robusthet, prioritering av åtgärder på 
banor och bangårdar som sällan används, 
det statliga väg och järnvägsnätets 
omfattning och hur önskemål om tåglä
gen i hårt belastade delar av järnvägssys
temet kan mötas. 

Åtgärdsvalsstudier introduceras 
Planeringsprocessen förändrades ock
så genom att ett inledande moment, 
åtgärdsvalsstudien (ÅVS), infördes7. Detta 
moment introducerades redan innan den 
stora myndighetsreformen genomfördes. 

Under Vägverkets sista tid hade tan
ken växt sig allt starkare på att låta sig 
inspireras av det nya arbetssättet i Norge 
som kallades ”konceptvalg”. Represen
tanter för Vägverket gjorde en studie

resa för att få höra lite mer om varför 
man infört metoden i Norge och vad den 
egentligen innebar. Det visade sig att det 
norska finansdepartementets granskning 
av större infrastrukturinvesteringsför
slag inneburit frågor om vilka alternativa 
lösningar som övervägts i beredningspro
cessen och vilka motiv som avgjorde att 
man valde den lösning man gjorde. Pro
jektförslagen hade ofta en lång förhisto
ria men det var svårt att besvara frågorna 
eftersom man inte hade något gemensamt 
systematiskt arbetssätt och inte heller 
någon systematisk dokumentation av hur 

valet av lösning vuxit fram. 
För Statens Vegvesens del ledde detta 

till krav på att införa ett nytt arbetssätt. 
Man tvingades stoppa flera beslut om 
stora investeringar under en period för 
att kunna göra ett omtag och genomföra 
konceptvalgsutredningar i dialog med 
berörda parter. Fokus skulle ligga på att 
definiera det egentliga problem som utlöst 
behovet av en åtgärd. Därefter skulle man 
systematiskt pröva tänkbara alternativa 
lösningar för att komma till rätta med 
problemen och slutligt förorda ett visst 
koncept 8.

I Trafikverket infördes ett motsva
rande arbetssätt, först på prov i några fall, 
senare över hela linjen. En handledning 
togs fram som stöd till för det praktiska 
arbetet. Dessa åtgärdsvalsstudier kallas 
numera allmänt ”ÅVS”. Erfarenheterna 
följs upp för att vi vid behov ska kunna 
anpassa arbetssättet och dra nytta av de 
lärdomar vi vunnit. 

Efter några år kan vi nu se att detta 
arbetssätt har inneburit att Trafikverket, 
kommunen, kollektivtrafikmyndigheten, 
operatörerna – eller de aktörer som berörs 
av det specifika problemet – tillsammans 
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diskuterar igenom den aktuella situatio
nen. Diskussionerna handlar om dagens 
brister och morgondagens krav (proble
met), vad som borde karaktärisera en 
framtida välfungerande situation (målet 
för åtgärden), vilket geografiskt område 
som berörs (avgränsning) och vilka aktö
rer som bör involveras i processen med 
att genomföra studien (intressenterna). 
I en särskild processledarutbildning som 
KTH och Trafikverket tagit initiativ till 
fångas erfarenheter av ÅVS upp.  

Fyrstegsprincipen etableras 
Rutinen med åtgärdsvalsstudier har ock
så inneburit att tänkbara alternativa sätt 
att hantera situationen diskuteras ige
nom, analyseras och dokumenteras på ett 
mer systematiskt sätt än tidigare 9. Den så 
kallade fyrstegsprincipen är vägledande. 

• Kan man påverka förutsättning
arna? (Tänk om)
• Kan man använda befintliga resur
ser effektivare? (Optimera) 
• Kan man förbättra den befintliga 
anläggningen? (Bygg om)  
• Behöver man göra en större inves
tering (Bygg nytt). 
Diskussionerna innebär att alla aktö

rer får förståelse för problemet och invol
veras i sökandet efter tänkbara lösningar. 
Dessa kan exempelvis inkludera plane
ring av markens användning, lokalisering 
av bebyggelse och verksamheter, sättet 
att utnyttja olika trafikslag, ekonomiska 
styrmedel eller kommunikationsinsatser. 
Arbetet avslutas med en rekommenda
tion om ett lämpligt åtgärdskoncept. I 
bästa fall tecknas också överenskommel
ser mellan aktörerna där berörda parter 
åtar sig ansvaret för att respektive åtgärd 
genomförs.

Kritik har dock kommit från Natur

vårdsverket som menar att den form
ella processen för miljöbedömning enligt 
Miljö balken bör anses vara inledd i sam
band med åtgärdsvalsstudierna. De 
menar också att en bedömning av huru
vida de föreslagna åtgärderna kan antas 
 medföra betydande miljöpåverkan ska 
ingå, att rimliga alternativ bör bedömas 
och dokumenteras och att de skäl som lig
ger bakom valet av olika alternativ ska 
redovisas. Naturvårdsverket  framhåller 
också att generering och hantering av 
alternativ är väsentliga delar av miljöbe
dömningsprocessen.

Forskare (John Odhage, 2012 10, Jonas 
Eliasson, 2014 11) har också framfört kri
tik mot hur fyrstegsprincipen tillämpats 
och menar att åtgärder i steg 1 och 2, som 
skulle kunna få en dämpande effekt på 
transportefterfrågan, har visat sig svåra 
att genomföra i praktiken. Det kan exem
pelvis handla om bebyggelselokalisering, 
ekonomiska styrmedel eller insatser för 
att underlätta cykling. 

En förklaring kan vara att ansvaret 
för sådana åtgärder sällan ligger inom 
Trafikverket. En annan att det för såväl 
Trafikverket, som kommuner och andra 
aktörer saknas kompetens för och erfa
renhet av sådan samverkan över ansvars 
och sektorsgränser. Erfarenheterna från 
utvecklingsprojekten Den Goda Staden 
och Den Attraktiva Regionen pekar i den 
riktningen. 

Man har också noterat att Trafikver
ket tenderar att bli passivt i ÅVS där 
region eller kommun är initiativtagare. 
Här behöver en genomlysning göras för 
att utreda om det handlar om resursbrist, 
kompetensbrist eller helt enkelt om ovana 
att delta i processer där initiativet kom
mer från stadsplanerings eller regionpla
neringssidan. 

Inom Trafikverket följer vi upp och 
drar nytta av erfarenheterna för att efter
hand kunna utveckla arbetssättet.

Funktionsstyrning  
av drift och underhåll  
Redan under första året efter Trafikver
kets bildande konstaterade näringsde
partementet att det behövdes en systema
tisk metod för planering och styrning av 
underhåll av transportsystemet i allmän
het och järnvägen i synnerhet, där kopp
lingen mellan politiska krav, rådande för
hållanden, tänkbara åtgärder och förvän
tade effekter tydliggjordes. 

Näringsdepartementet startade ett 
projekt för att ta fram ett ramverk för 
att kunna styra underhållsverksamheten 
bättre än tidigare. Som en konkretisering 
av de transportpolitiska målen och för att 
möjliggöra en bättre styrning och uppfölj
ning av transportsystemets funktion defi
nierades i samverkan med Trafikverket 
sex leveranskvaliteter: 

• punktlighet

• kapacitet

• robusthet

• användbarhet

• säkerhet

• miljö och hälsa.

I februari 2012 fick  Trafikverket in struk
tion om att implementera  ram verket för att 
bland annat ge underlag för arbetet med 
den nationella planen 12. I ett flerårigt 
projekt utvecklas  indikatorer, baserade 
på påvisbara effektsamband. Ramver
ket blir ett stöd för såväl styrning av Tra
fikverkets drifts och underhållsverksam
het som uppföljning och rapportering till 
regering och riksdag. Förutsättningen för 
att kunna redovisa effekter av åtgärder 
skiljer sig åt mellan trafikslagen. Kunska

Näringsdepartementet startade ett projekt för att kunna styra underhållsverksamheten bättre än tidigare.
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diskuterar igenom den aktuella situatio
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pen om effektsamband är generellt sett 
högre för vägtrafiksystemet än för järnvä
gen. Utvecklingsarbetet handlar både om 
kunskapsutveckling och om att tillämpa 
nya synsätt och arbetsmetoder. En tyd
lig definition av vilken typ av data, effekt
samband och beskrivningar som är rele
vanta i olika skeden i beslutsfattandet är 
en central del i ramverket.

Genom successiv fördjupning och kon
kretisering i planerings och  genom för
andeprocessens olika  skeden ska styr
ningen tydliggöras och effektiviseras.

• I det översta steget  den strategiska 
planeringen, konkretiseras möjligheterna 
att bidra till de transportpolitiska målen 
genom analys av möjliga effekter, baserat 
på kunskap om nuvarande tillstånd och 
möjliga åtgärder.

• I det följande steget – åtgärdsplane
ring en, som sker i arbetet med den Natio
nella planen, tas nästa steg. Kostnadsef
fektiva åtgärder som kan ge jämförelsevis 
stora förbättringar av systemets leve
ranskvalitet pekas ut. Prioritering och 
urval baseras på kunskap om nuvarande 
och önskat tillstånd för aktuella väg och 
bantyper kombinerat med en skattning av 
åtgärdernas effekter.

• I verksamhetsplaneringen koordine
ras underhållsinsatser i nätets olika delar 
och kombineras med exempelvis trim
ningsåtgärder eller andra investeringar, 
för att skapa största möjliga samhällseko
nomiska nytta. 

• I genomförandet  säkras detta i upp 
hand  lingsunderlag, beställningar och av
tal.

Den här strukturen var utgångspunkt 
för drift och underhållsdelen i Natio
nell transportplan för 2014–25. Detta 
var en stor förändring jämfört med tidi
gare planeringsomgångar, som främst 
utgått från förväntad livslängd i olika tek
niska komponenter. Planeringen inrik
tades på att utifrån ett samhällsekono
miskt perspektiv, prioritera åtgärder med 
störst effekt på transportsystemets funk
tion för att få största möjliga nytta av till
gängliga medel under planperioden. Tra
fikverkets förslag till Nationell plan inne
bar satsningar på förbyggande underhåll 
och reinvesteringar tidigt under planperi
oden. Det skulle göra det möjligt att rusta 
upp järnvägen snabbare och skapa större 
samhälls nytta. Särskilt inom järnvägsom
rådet behövde resursinsatserna öka.

Även om regeringens beslut om plan 
innebar en större satsning på underhåll 
än någon tidigare plan var de ekonomiska 
ramarna under planperiodens inledning 
lägre än de Trafikverket föreslagit.  

Implementeringen tar tid. Befint
liga kontrakt, den tekniska anläggning
ens beskaffenhet och traditionella arbets
sätt är exempel på sådant som försvårar 
snabb omställning, enligt den nya inrikt
ningen, till konkreta åtgärder inriktad på 
upprustning av de delar av systemet som 
har störst funktionell betydelse. Underlag 
för beslut tas ofta fram enligt tidigare tek
niska bedömningsgrunder. Det pågår ett 
intensivt arbete inom Trafikverket och i 
samverkan med entreprenörer och med 
stöd av universiteten för att utveckla för
utsättningar för förnyelse och effektivi

sering. Den omfattande rapporteringen i 
media av brister i järnvägsunderhållet har 
strukit under behovet av nytänkande.

Vertikal integration och  
Multi Level Governance     
Flernivåstyre (Multi Level Governance)  
har blivit ett nytt begrepp. Allt oftare 
betonas också betydelsen av att kombine
ra offentliga och privata kompetenser och 
intressen. Det gäller inte minst i sökandet 
efter olika finansieringslösningar. Reger
ingens betoning av den regionala förank
ringen vid Trafikverkets bildande är ett 
uttryck för hur det slagit igenom i den 
svenska praktiken, liksom Åtgärdsvals
studierna och den kontinuerliga samver
kan Trafikverkets regioner har med loka
la och regionala intressenter. 

För Trafikverket blir det allt viktigare 
att inte bara utveckla lokal och regio
nal samverkan, utan också att delta i det 
europeiska samarbetet, och föra in euro
pagemensamma aspekter i den nationella 
och regionala planeringen. Det är viktigt 
att väga in många olika aktörers intres
sen – marknadsföreträdare och enskilda 
privata aktörer såväl som offentliga, samt 
lokala och regionala dimensioner såväl 
som nationella och europeiska. 

Det finns starka motiv för att arbeta 
tvärsektoriellt och att låta funktio
nella gränser, snarare än administrativa, 
avgöra vilka som behöver involveras i 
arbetet. 

Förutsättningarna för och kraven på 
såväl horisontell integration som verti
kal integration mellan sektorer ökar. Det 
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Ramverket för gemensam styrning av drift- och underhållsverksamheten på kort och lång sikt i Trafikverket. Planering på strategisk nivå följs av taktisk åtgärdsplane-
ring, detaljerad verksamhetsplanering och därefter genomförande. 
Källa: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025 Underlagsrapport – drift, underhåll och reinvesteringar

Illustration av flernivåstyre, hämtad från TransGovernance-projektets slutrapport.
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gen. Utvecklingsarbetet handlar både om 
kunskapsutveckling och om att tillämpa 
nya synsätt och arbetsmetoder. En tyd
lig definition av vilken typ av data, effekt
samband och beskrivningar som är rele
vanta i olika skeden i beslutsfattandet är 
en central del i ramverket.

Genom successiv fördjupning och kon
kretisering i planerings och  genom för
andeprocessens olika  skeden ska styr
ningen tydliggöras och effektiviseras.

• I det översta steget  den strategiska 
planeringen, konkretiseras möjligheterna 
att bidra till de transportpolitiska målen 
genom analys av möjliga effekter, baserat 
på kunskap om nuvarande tillstånd och 
möjliga åtgärder.

• I det följande steget – åtgärdsplane
ring en, som sker i arbetet med den Natio
nella planen, tas nästa steg. Kostnadsef
fektiva åtgärder som kan ge jämförelsevis 
stora förbättringar av systemets leve
ranskvalitet pekas ut. Prioritering och 
urval baseras på kunskap om nuvarande 
och önskat tillstånd för aktuella väg och 
bantyper kombinerat med en skattning av 
åtgärdernas effekter.

• I verksamhetsplaneringen koordine
ras underhållsinsatser i nätets olika delar 
och kombineras med exempelvis trim
ningsåtgärder eller andra investeringar, 
för att skapa största möjliga samhällseko
nomiska nytta. 

• I genomförandet  säkras detta i upp 
hand  lingsunderlag, beställningar och av
tal.

Den här strukturen var utgångspunkt 
för drift och underhållsdelen i Natio
nell transportplan för 2014–25. Detta 
var en stor förändring jämfört med tidi
gare planeringsomgångar, som främst 
utgått från förväntad livslängd i olika tek
niska komponenter. Planeringen inrik
tades på att utifrån ett samhällsekono
miskt perspektiv, prioritera åtgärder med 
störst effekt på transportsystemets funk
tion för att få största möjliga nytta av till
gängliga medel under planperioden. Tra
fikverkets förslag till Nationell plan inne
bar satsningar på förbyggande underhåll 
och reinvesteringar tidigt under planperi
oden. Det skulle göra det möjligt att rusta 
upp järnvägen snabbare och skapa större 
samhälls nytta. Särskilt inom järnvägsom
rådet behövde resursinsatserna öka.

Även om regeringens beslut om plan 
innebar en större satsning på underhåll 
än någon tidigare plan var de ekonomiska 
ramarna under planperiodens inledning 
lägre än de Trafikverket föreslagit.  

Implementeringen tar tid. Befint
liga kontrakt, den tekniska anläggning
ens beskaffenhet och traditionella arbets
sätt är exempel på sådant som försvårar 
snabb omställning, enligt den nya inrikt
ningen, till konkreta åtgärder inriktad på 
upprustning av de delar av systemet som 
har störst funktionell betydelse. Underlag 
för beslut tas ofta fram enligt tidigare tek
niska bedömningsgrunder. Det pågår ett 
intensivt arbete inom Trafikverket och i 
samverkan med entreprenörer och med 
stöd av universiteten för att utveckla för
utsättningar för förnyelse och effektivi

sering. Den omfattande rapporteringen i 
media av brister i järnvägsunderhållet har 
strukit under behovet av nytänkande.

Vertikal integration och  
Multi Level Governance     
Flernivåstyre (Multi Level Governance)  
har blivit ett nytt begrepp. Allt oftare 
betonas också betydelsen av att kombine
ra offentliga och privata kompetenser och 
intressen. Det gäller inte minst i sökandet 
efter olika finansieringslösningar. Reger
ingens betoning av den regionala förank
ringen vid Trafikverkets bildande är ett 
uttryck för hur det slagit igenom i den 
svenska praktiken, liksom Åtgärdsvals
studierna och den kontinuerliga samver
kan Trafikverkets regioner har med loka
la och regionala intressenter. 

För Trafikverket blir det allt viktigare 
att inte bara utveckla lokal och regio
nal samverkan, utan också att delta i det 
europeiska samarbetet, och föra in euro
pagemensamma aspekter i den nationella 
och regionala planeringen. Det är viktigt 
att väga in många olika aktörers intres
sen – marknadsföreträdare och enskilda 
privata aktörer såväl som offentliga, samt 
lokala och regionala dimensioner såväl 
som nationella och europeiska. 

Det finns starka motiv för att arbeta 
tvärsektoriellt och att låta funktio
nella gränser, snarare än administrativa, 
avgöra vilka som behöver involveras i 
arbetet. 

Förutsättningarna för och kraven på 
såväl horisontell integration som verti
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Ramverket för gemensam styrning av drift- och underhållsverksamheten på kort och lång sikt i Trafikverket. Planering på strategisk nivå följs av taktisk åtgärdsplane-
ring, detaljerad verksamhetsplanering och därefter genomförande. 
Källa: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025 Underlagsrapport – drift, underhåll och reinvesteringar

Illustration av flernivåstyre, hämtad från TransGovernance-projektets slutrapport.
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digitala samhället utvecklar möjlighe
terna att analysera, kommunicera, samar
beta och förhandla. Kraven på Trafikver
ket, liksom dess roll som samhällsutveck
lare kommer att fortsätta förändras.

Trafikverket som  
kompetent samverkansaktör
Trafikverkets verksamhet påverkar många 
andra vilket blir tydligt i exempelvis upp
handlingsskedet, i processen för tilldel
ning av tåglägen och i samarbetet om tra
fikantinformation till resenärer och ope
ratörer. 

Perspektivförskjutningen, mot att star
kare än förr betona Trafikverkets roll som 
samhällsutvecklare, har fått konsekven
ser för sättet att arbeta inom olika verk
samhetsområden, för det interna samspe

let mellan verksamhetsområdena och för 
relationen till aktörer utanför Trafikver
ket. Genom att exempelvis utveckla rollen 
som beställare, ta initiativ till bransch
samarbeten som Centrum för urban kol
lektivtrafikforskning, Den Attraktiva 
Re gionen, ”Tåg i tid” och att förstärka 
samverkan runt trafikledning och trafik
ant information utvecklas erfarenhet, 
kunskap och arbetssätt.

Internt inom Trafikverket ser verk
samhetsområden nu över sin organisation 
och sina arbetsformer under den gemen
samma vinjetten Resmål 2016. I verksam
hetsområde Samhälle som ansvarar för 
planeringen har en omfattande föränd
ringsprocess som kommit att kallas Pla
nering 2016 genomförts.

Planering 2016
Översynen av Samhälle (sedan den 1 janu
ari 2015 Planering) initierades i mars 2013 
under slutfasen av arbetet med åtgärds
planeringen för perioden 2014–2025. 
Det hade blivit uppenbart att vi behövde 
utveckla djupare förståelse för den kom
petens som krävs för att jobba trafikslags
övergripande och med samhällsutveck
lingsperspektiv. Det första steget var att 
utgå från beskrivning och analys av leve
ranser för att ge möjlighet att diskute
ra framgångsrika arbetssätt och kompe
tensbehov. Medarbetare och lednings
grupper engagerades för att fånga upp 
erfarenheter och skapa gemensam förstå
else för situationen och möjliga förbätt
ringar. Forskarna Göran Cars KTH Sam Tabell som illustrerar skillnaden mellan infrastrukturbyggaren och samhällsutvecklaren. Källa: Cars KTH och Tornberg, WSP.

Infrastrukturbyggare Samhällsutvecklare Tyngdpunktsförskjutning

Uppdrag Bygga/förvalta infrastruktur Främja tillgänglighet Ökat behov av att kombinera  
olika typer av åtgärder

Leverera projektresultat Förenkla samordnade lösningar Ökat behov av samverkan  
med externa parter

Arbetssätt och 
processer

Utgångspunkt i vad Trafikverket 
kan göra 

Utgångspunkt i vad Trafikverket 
kan bidra till att uppnå 

Ökat fokus på helhetslösningar  
där Trafikverket bidrar med en del

Fokus på åtgärder Fokus på funktion Viktigare med en inledande analys av 
problembilden innan åtgärder övervägs

Produktorienterat Processorienterat Trafikverkets åtagande är inte avgränsat  
till anläggningens färdigställande och drift 
utan aktualiseras kontinuerligt 

Arbeta mot externa parter Arbeta med externa parter I stället för leverera till andra utvecklas 
gemensamma lösningar baserade på 
gemensamma målbilder

Standardiserade arbetssätt Arbetssätt som utgår  
från sammanhanget

Förutsättningsskapandet behöver präglas 
av ökad förståelse för regionernas 
varierande förutsättningar

Kompetenser 
och resurser

Teknisk kompetens Gestaltningskompetens Ökad vikt vid förmågan att omsätta 
principer och teknisk kunskap i situations- 
och omvärldsanpassade lösningar

Specialist Generalist Samordningen med andras åtgärder 
viktigare än optimering av den 
egna åtgärden – kräver hög grad av 
samhällsförståelse

Transportslagsspecifik kompetens Trafikslagsövergripande 
kompetens

Från fokus på ett trafikslag till att företräda 
och göra avvägningar mellan alla trafikslag

Projektgenomförande Processledning Förmågan att utveckla lösningar under 
föränderliga förutsättningar viktigare än 
förmågan att slutföra projekt

Organisation och
interna gränssnitt

Väldefinierad uppgiftsfördelning Gemensam uppgiftsförståelse Samhällsutvecklarperspektivet  
behöver genomsyra hela Trafikverket  
– inte bara verksamhetsområde Planering 
(f.d. Samhälle)

En modell har utvecklats som beskriver vad tyngdpunktsförskjutningen från infrastrukturbyggare till samhällsutvecklare innebär.
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digitala samhället utvecklar möjlighe
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nering 2016 genomförts.

Planering 2016
Översynen av Samhälle (sedan den 1 janu
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ringar. Forskarna Göran Cars KTH Sam Tabell som illustrerar skillnaden mellan infrastrukturbyggaren och samhällsutvecklaren. Källa: Cars KTH och Tornberg, WSP.
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hällsbyggnad och Patrik Tornberg, WSP 
Analys & Strategi kompletterade arbetet 
med en vetenskapligt strukturerad ana
lys och beskrivning baserad på fallstu
dier och intervjuer som fångade erfaren
heter 14. Det blev underlag för diskussion 
nationellt och regionalt om hur arbetssätt 
och kompetens kunde utvecklas.

Infrastrukturbyggare  
och samhällsutvecklare
Cars och Tornberg utvecklade en modell 
som beskriver vad tyngdpunktsförskjut
ningen från infrastrukturbyggare till 
samhällsutvecklare innebär.

Ett väl fungerande trafikverk förutsät
ter att många är infrastrukturbyggare och 
använder det arbetssätt och de processer 
som i tabellen på sidan 79 redovisas under 
infrastrukturbyggaren. För att Trafikver
kets verksamhet som helhet ska bli effek
tivare och mer målinriktad krävs dock att 
även samhällsutvecklarens arbetssätt och 
kompetens är väl företrädda.

Den här förändringen sammanfal
ler med motsvarande förändringar i pla
nering och beslutsfattande i samhället i 
övrigt. Samverkan, gemensamma mål
bilder som grund för situationsanpass
ning, samordnat agerande och individu
ellt ansvarstagande är centrala inslag i 
det kommunikativa förhållningssätt som i 
dag präglar utvecklingen inom planering 
och beslutsfattande. 

Att agera som samhällsutvecklare 
ställer nya krav 
Att agera som samhällsutvecklare stäl
ler andra krav på medarbetarna än tidiga
re. Det kräver förändrade arbetssätt och 
inte minst förståelse och kompetens för 
förändrings och beslutsprocesser. Det 
är en större utmaning än man kan tro. 
Den svenska statliga myndighetsstruktu

ren och ofta också samhället som helhet 
kännetecknas av sektorisering. Det är en 
struktur som också präglar universitets
utbildningar, där undervisningen ofta är 
präglad av forskning och specialisering. 

Samhällsutvecklingens processer stäl
ler krav på att vi ska förstå inte bara ett, 
utan flera olika ämnesområden och deras 
respektive logik. Denna förståelse för
utsätter dialog och möten mellan före
trädare för olika kunskapstraditioner, 
där antaganden och etablerade föreställ
ningar kan ställas mot varandra och jäm
kas samman till gemensamma utgångs
punkter och målbilder. Att hantera och 
föra dialog om samhällsutveckling ställer 
krav på generalistkunskap – förmåga att 
förstå och hantera olika relevanta ämnes
områden och perspektiv. 

Nu räcker det inte med att förstå hur 
det befintliga fungerar. Samhällsutveck
ling handlar om beslutsprocesser som syf
tar till att i vissa fall förändra förhållanden 
och att i andra påverka förändringar. Inom 
Trafikverkets ansvarsområde blir det ofta 
en fråga om att utveckla den fysiska till
gängligheten som i sin tur påverkar förut
sättningarna för samhällsutveckling. Det 
handlar om att i dialog med olika intressen
ter identifiera och utveckla åtgärder som 
tillgodoser flera berörda parters anspråk 
och behov. Skillnaden är stor mellan att å 
ena sidan analysera befintliga förhållan
den, eller att med utgångspunkt i modeller 
göra analyser och bedöma åtgärdsalterna
tiv, och att å andra sidan att utveckla nya 
alternativa lösningar. 

Samhällsutveckling handlar om att 
bibehålla, stärka och skapa värden, sam
tidigt som negativa effekter undviks eller, 
om det inte är möjligt att helt undvika 
dem, hantera den situation som uppstår 
så klokt som möjligt. Syftet med utveck

ling av transportsystemet är att stödja en 
önskad samhällsutveckling. Erfarenhet
erna från det senaste årtiondet tyder på att 
värdeskapande är en konstruktiv utgångs
punkt för dialog som öppnar för en bre
dare och mer integrerande samverkan än 
vad som tidigare varit vanligt. Vi behöver 
tydligare ta utgångspunkt i de kvaliteter 
och nyttor som beslut om åtgärder i trans
portsystemet ger upphov till. I analysen av 
nyttor och kostnader ingår förstås också 
den negativa sidan, det vill säga det faktum 
att investeringar också medför störningar, 
exempelvis i form av buller, olycksrisker 
och barriäreffekter. Värdet av förbättrad 
tillgänglighet återspeglas i minskade kost
nader för att bedriva verksamhet och i 
högre mark och fastighetsvärden. 

Värden, nyttor och insatser för att 
hantera störningar infinner sig inte med 
automatik. Optimering av värdeskapan
det och balansen mellan nyttor och stör
ningar, förutsätter ett nära samarbete 
med berörda aktörer där transportplane
ring, planering av mark och bebyggelse
utveckling och verksamhetsutveckling 
bedrivs på ett integrerat sätt.

Värdeskapande förutsätter en kreativ 
process där flera olika  alternativ utveck
las och prövas och där man för varje alter
nativ gör en bedömning av nyttan relaterat 
till kostnaden. Nyckeln till värdeskapande 
ligger i att utveckla lösningar som innebär 
att parterna bär kostnader i förhållande till 
den nytta de får om förslaget realiseras. 

Att agera som samhällsutvecklare 
inom Trafikverkets arbetsområde inne
bär att initiera, leda och delta i lärpro
cesser som berör aktörer med olika bak
grund, kunskap och intressen. Det stäl
ler också krav på att kunna tänka nytt, 
och på att leda kreativa processer som 
leder till att vi utvecklar åtgärdsförslag, 

som bidrar till samhällsutveckling. För 
att vår planering och definition av åtgär
der ska möta de utmaningar vi står inför, 
och vara resurseffektiv, krävs kreativi
tet, förståelse och kompetens så att vi kan 
utveckla och se nyttan av nya lösningar. 
Risken är annars att vi begränsar åtgärds
arsenalen, att vi uppfattas som stelbenta 
och uniforma, och att vi inte driver eller 
bidrar till effektiva värdeskapande pro
cesser på det sätt våra resurser och vårt 
uppdrag kräver.

Cars och Tornberg (2014) sammanfat
tade sina iakttagelser av vad som krävs i 
sju punkter.

• samverkan präglad av kontinuitet 
och långsiktiga relationer
• förmåga att hantera värdeska
pande processer

• omdömesbaserat arbetssätt
• teknisk kunskap som del i bredare 
kunskapssyn
• krav på kommunikativ förmåga
• erfarenhetsbaserat lärande i kun
skapsorganisation
• gemensam uppgiftsförståelse över 
organisatoriska gränssnitt.

Del av hela Trafikverkets 
verksamhetsidé 
För att Trafikverket som helhet, och med
arbetare som i olika roller fullgör sin upp
gift, ska kunna bidra till smartare resur
sanvändning är begreppet Trafikverket 
som samhällsutvecklare ett viktigt red
skap. Grunden för förändring, är förståel
se och möjlighet att koppla den egna erfa
renheten till de nya och omformulerade 

målen och till de förändrade förutsätt
ningarna i omvärlden. Det krävs därför 
att vi i dialog mellan ledning, chefer och 
medarbetare relaterar begreppet sam
hällsutvecklare till den egna enhetens 
uppdrag, så att innebörden blir konkret 
för olika verksamheter i Trafikverket. 

För en enskild underhållsenhet eller ett 
investeringsprojekt innebär det att man 
ser sitt arbete som en grundförutsättning 
för samhällsutveckling – för näringsli
vets och människors verksamhet – i den 
omgivning som berörs. Beslut om åtgär
der ska relateras till användarnas behov 
och förutsättningar.

Det behövs ett fortsatt utvecklingsar
bete ”på bred front inom Trafikverket kring 
hur man inom övriga Verksamhetsområ
den (VO) ser på rollen som samhällsutveck

Att vara samhällsutvecklare ställer krav på kommunikativ förmåga.
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övrigt. Samverkan, gemensamma mål
bilder som grund för situationsanpass
ning, samordnat agerande och individu
ellt ansvarstagande är centrala inslag i 
det kommunikativa förhållningssätt som i 
dag präglar utvecklingen inom planering 
och beslutsfattande. 

Att agera som samhällsutvecklare 
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Att agera som samhällsutvecklare stäl
ler andra krav på medarbetarna än tidiga
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hur man inom övriga Verksamhetsområ
den (VO) ser på rollen som samhällsutveck

Att vara samhällsutvecklare ställer krav på kommunikativ förmåga.



Samhällsutveckling i ett nytt planeringssystem Samhällsutveckling i ett nytt planeringssystem 

82 83Vägen till Trafikverket Vägen till Trafikverket

lare och hur en samsyn kring detta upp
drag kan utvecklas på ett sätt som innebär 
att alla VO delar synen på dels Trafikver
kets roll som helhet och dels vad denna roll i 
praktiken innebär för respektive VO” 15  

Utvecklingen av Trafikverket som 
sam hällsutvecklare handlar om medar
betarna men framför allt om organisa
tionen som helhet. Det behövs en mängd 
olika roller och kompetenser inom Tra
fikverket, med kunskap och förtrogenhet 
inom en rad områden. Poängen med Tra
fikverkets samlade verksamhet, resulta
tet av våra sammanlagda insatser, är att 
de bidrar till önskad samhällsutveckling 
och gör det möjligt för andra aktörer att 
på samma sätt bidra till de övergripande 
samhällsmålen. 

Det är lika viktigt att vara tydlig med 
gränserna för Trafikverkets ansvar, sär
skilt i samverkan med externa aktörer. 
Varje part har sina ansvarsområden och 
samhällsutvecklingsperspektivet är lika 
viktigt i kommuner och regioner som i 
näringslivet. 

Förtydligandet av samhällsutvecklings
perspektivet förutsätter att man öppnar för 
och vågar föra diskussion över an svars
gränser, samtidigt som respektive aktörs 
mandat och roll respekteras. 

Begreppet samhällsutvecklare  
som redskap för förändring 
När Trafikverket använder begreppet 
sam hällsutvecklare har det riktningsgi
vande funktion i flera avseenden.

En riktningsgivare för de tidiga ske
denas trafikslags övergripande plan
er ing. Det ska vara en riktningsgivare 
som ställer krav på samverkan med exter
na aktörer för att utveckla transportsys
temet så att önskad samhällsutveckling 
möjliggörs. Det ställer krav på kreativa 
och värdeskapande åtgärder och proces

ser. Det ställer krav på nya rutiner, arbets
sätt och förhållningssätt, men också på 
förståelse och kompetens.

En riktningsgivare för hela Tra
fikverkets verksamhet. Det ska göra det 
möjligt för medarbetare på olika nivåer 
och i olika verksamheter att relatera sin 
verksamhet till den övergripande verk
samhetsidén att vara samhällsutvecklare. 
I den här funktionen har det likhet med 
begreppet kund, som användes av Väg
verket och Banverket. Tanken med att 
införa kundbegreppet var inte att göra 
myndigheter till marknadsaktörer, utan 
att få medarbetare att lyfta blicken från 
det snävt produktionsrationella, och kri
tiskt pröva den rationalitet som utvecklas 
i delverksamheter. Kunden var metafor 
för att verksamheten syftade till att möta 
användarnas behov. 

En riktningsgivare för förhållnings
sätt i extern samverkan. Det är också en 
markering mot sektoriserat tänkande och 
handlingar som inte relaterar åtgärder till 
ett större sammanhang. Trafikverket ver
kar i ett sammanhang med många aktö
rer. Samhällsutveckling är beroende av 
beslut hos såväl individer som privata och 
offentliga aktörer på olika nivåer och i oli
ka sektorer. Effektivt resursutnyttjan
de förutsätter att samverkan mellan olika 
aktörer utvecklas.

En riktningsgivare för  utveckling 
av arbetssätt, tänkande och metod. 
Samhällsutvecklare är ett begrepp som 
ska stimulera reflektion och diskussion. 
Det krävs förnyelse för att möta de utma
ningar vi står inför. Men förnyelse upp
står inte av sig självt. Den förutsätter att 
vi förstår de behov och de problem vi ska 
hantera, och kan relatera det egna ansvar
sområdet till dessa och till de förutsätt
ningar vi och andra aktörer har i form 

av resurser, tider och mandat. Det hand
lar både om hur vi som enskilda medarbe
tare utvecklas och hur Trafikverket som 
organisation kan möta de utmaningar vi 
står inför. Trafikverket behöver långsik
tigt säkra kompetens för att kunna hante
ra komplexa situationer. Vi behöver ock
så utveckla en kreativ organisation med 
kompetens som underlättar förnyelse. 

Utvecklingen av Trafikverket som samhällsutvecklare handlar om medarbetarna men framför allt om organisationen som helhet.
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Järnvägens utveckling  
och modernisering 
Av Gunnar Malm och Sten Hammarlund

Världen och efterfrågan  
på transporter förändras
I mitten av 1800talet började utbyggna
den av järnvägen i Sverige, till att börja 
med för lokala godstransporter. År 1855 
tog staten initiativ att bygga stambanor
na och 1930 var järnvägsnätet 1 700 mil 
långt. År 1939 beslutade riksdagen att 
hela det enskilda järnvägsnätet skulle för
statligas. 

Under efterkrigstiden förändrades 
gods och persontrafikens struktur i allt 
snabbare takt. Konkurrensen ökade både 
inom persontrafiken och på godstrafik
marknaden. Den snabba utvecklingen av 
privatbilismen, lastbilarna, vägnätet och, 
under 1960talet, av civilflyget, gjorde 
att järnvägarnas villkor ändrades snabbt. 
Transporterna ökade totalt, men trans
porterna på järnväg gick ned. Även urba
niseringen bidrog till detta. Mellan 1950 
och 1972 lades nära 25 procent av det 
svenska järnvägsnätet ned. Idag omfat

tar järnvägsnätet cirka 1 100 mil, varav 89 
procent förvaltas av Trafikverket.

De senaste decennierna har präglats av 
strukturomvandling och ekonomisk till
växt, globalisering, urbanisering, digita
lisering, ett ökat fokus på miljö och kli
mat, samt en snabb teknisk utveckling, 
vilket har ökat efterfrågan på transporter 
med alla trafikslag kraftigt. Järnvägstra
fiken har genomgått något av en renäs
sans och både resande och godstranspor
ter på järnväg har ökat markant sedan 
1970talet. 

Banverket bildades genom att gamla 
SJ delades upp 1988. Samtidigt inled
des en kraftigt ökad satsning på investe
ringar i järnvägens infrastruktur jämfört 
med tidigare decennier. Några exempel 
på stora investeringsprojekt är Mälar
banan, Öresundsbron och Botniabanan. 
Ett tydligt utvecklingssteg var tillkom
sten av X2000tågen och den därmed 
förknippade ökade maxhastigheten till 

200 kilometer i timmen på delar av ban
nätet. X2000 har visat att järnvägen kan 
vara ett konkurrenskraftigt transportsätt 
på längre sträckor om restiden är upp till 
cirka tre timmar lång och om det finns ett 
tillräckligt stort resandeunderlag.

Den regionala tågtrafiken har utveck
lats väl i takt med utvecklingen mot större 
arbetsmarknadsregioner. Sedan 1970 har 
det kortväga tågresandet, det vill säga 
resor som är kortare än tio mil, mer än 
fyrfaldigats. Detta har underlättats av att 
trafikhuvudmännen fick ansvar för den 
regionala tågtrafiken och av olika infra
strukturåtgärder. Det långväga tågresan
det har under samma tid fördubblats. 

Vad gäller godstrafik kan man se en sta
bil efterfrågan på spårkapacitet för sys
temtåg som hanterar kontinuerliga och 
stora godsflöden, framför allt av malm, 
stål, timmer och papper. Kombitrafik, dvs 
transport av containrar, lastbilssläp etc 
till och från större hamnar, ser ut att vara 
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ett konkurrenskraftigt koncept och har 
stadigt ökat under de senaste åren. 

Sedan 1970talet har, som tidigare 
nämnts, även vägtrafiken och flygtrafi
ken ökat markant och då mer än järnvä
gen mätt i absoluta tal. Även inom dessa 
trafikslag har stora investeringar gjorts i 
infrastrukturen, både för att öka kapaci
teten och trafiksäkerheten.

Järnvägens andel av de totala trans
porterna inom Sverige har därmed inte 
förändrats särskilt mycket sedan 1970
talet. År 2013 stod järnvägen för cirka 12 
procent av det totala persontransportar
betet och för cirka 23 procent av det totala 
godstransportarbetet. 1

Järnvägstransporterna  
har ändrat karaktär
Under de senaste decennierna har resan
det procentuellt ökat mer än gods
transporter på järnväg. Drivkrafter för 
detta har bland annat varit förändrade 
arbetsmarknader och därtill en politisk 
vilja att satsa på ny infrastruktur och att 
subventionera regional spårtrafik. I stor
stadsregionerna har ett ökat utbud av 
regional spårtrafik varit ett sätt att möta 
den ökade trängseln på vägarna i rus
ningstid. Regionaltågen har också öpp
nat möjligheter för människor att pend
la till jobb och högre utbildning från plat
ser som ligger förhållandevis långt från 
regioncentrum i framför allt Mälardalen, 
Öresundsområdet och Västsverige.

De mest framgångsrika eller livskraf
tiga persontrafikkoncepten har visat sig 
vara snabbtåg med få stopp mellan orter 
med stor befolkning, snabba intercitytåg 
med hyfsad turtäthet och konkurrens
kraftiga restider i befolknings täta stråk 
med koppling till framför allt storstäder 
och flygplatser där man kan upprätthålla 
en kommersiell tågtrafik, samt region 

och pendeltåg i stråk där många pendlar. 
Nya typer av tåg för både snabb långväga 
persontrafik, och för pendling och regio
nalt resande har introducerats. Någon ny 
generation av tåg med lutande vagnskorg, 
i likhet med X2000, för högre hastigheter 
på kurviga spår har dock inte introduce
rats.

Godstrafiken har fått bättre förut
sättningar genom ökad tillåten axellast 
och större lastprofil på delar av bannä
tet. Detta har ökat effektiviteten för bland 
annat malm, stål och papperstranspor
ter. Malmtransporter, kombitrafik och 
systemtåg har alla ökat under de senaste 
decennierna. 

Delar av den traditionella järnvägstra
fiken har dock tappat mark. En tidigare 
ganska omfattande nattågstrafik bedrivs 
nu endast mellan Stockholm och Malmö, 
Åre och övre Norrland. Den tidigare kom
mersiella intercitytrafiken har i stora 
delar lagts ner och i vissa fall ersatts med 
subventionerad regionaltågstrafik som 
trafikerar över länsgränserna. Man kan 
ana att persontågsresor som bygger på 
komplicerade byteskedjor, i vilka järnvä
gen är en väsentlig del, har en vikande 
efterfrågan. Detta gäller också person
tågstrafik som förutsätter att vagnar kan 
växlas vid vissa stationer.

Även styckegodstrafik, ofta benämnt 
vagns lasttrafik, vilket ofta innefattar rang
ering 2, är en transportform som tycks 
ha allt svårare att hävda sig mot last bils
transporter. Skälet är sannolikt att denna 
typ av transporter har svårt att konkur
rera både prismässigt och  tidsmässigt. 
Andelen  styckegodstransporter är nere 
i ungefär en fjärdedel av vad den var på 
1980talet då den var dominerande for
men av godstransporter på järnvägsnätet. 
De fyra godstransportsätten (malm, sys

temtåg, kombi och vagnslast) har därmed 
idag ungefär lika stora andelar mätt i ton
kilometer.

Efterfrågan på  järnvägstransporter har 
huvudsakligen koncentrerats till redan 
tidigare trafikstarka banor. Detta inne
bär att delar av baninfrastrukturen har 
tappat i betydelse – bland annat trafiks
vaga kapillära banor och bangårdar där 
trafiken inte har ökat i samma omfattning 
som järnvägstrafiken totalt sett. I själva 
verket är trafiken på många sådana banor 
mycket liten eller obefintlig. Även aktivi
teten på många bangårdar är idag låg till 
följd av att sådan trafik som kräver range
ring eller omkoppling av vagnar på annat 
sätt har minskat i omfattning. Det finns 
spårväxlar i huvudspår som knappast 
används längre och många växlar och 
sidospår som används mycket sparsamt 
eller nyttjas som uppställningsplatser för 
mer eller mindre utrangerade fordon, vil
ket inom parentes sagt inte alltid utgör 
en vacker syn för passagerarna i de för
bipasserande tågen. Trafikverkets ana
lys av underhållsbehoven för åren 2014
2025 3 indikerar att det finns i storleks
ordningen 1 500 spårväxlar som skulle 
kunna slopas och därmed också flertalet 
tillhörande sidospår. Att slopa infrastruk
tur är dock relativt kostsamt och därför 
kan det ta många år innan detta blir gjort. 
Det minskar också den potentiella kapa
citeten i systemet. Här måste en avväg
ning göras mellan kostnad för att upprätt
hålla en flexibilitet som kanske aldrig tas 
i anspråk och att minska de långsiktiga 
underhållskostnaderna. I dagens resurs
situation bör övervägas om de under
hållsmedel som kan sparas in genom ned
läggning av outnyttjade bandelar har en 
bättre användning i upprustning av mer 
vältrafikerade stråk.

Järnvägstransporterna har ändrat karaktär.
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Det blir mer och mer tydligt att infra
strukturen huvudsakligen är byggd för en 
annan typ av järnvägstrafik än den som i 
stor utsträckning efterfrågas idag. Även 
om en del har gjorts i infrastrukturen är 
en stor del av den grundläggande struk
turen fortfarande anpassad till den histo
riska situationen.

Förväntningarna på 
järnvägssystemet
I takt med den ökande efterfrågan på 
transporter har kraven och förvänt
ningarna på transportsystemet föränd
rats. Människor reser längre sträckor till 
sina jobb och varor transporteras läng
re sträckor än tidigare. Detta, liksom att 
kvaliteten på många övriga tjänster och 
produkter i samhället har ökat, inne
bär ökade krav på transportsystemet, 
och därmed även på järnvägen. Det gäl
ler både snabbhet och tillförlitlighet för 
transportsystemet i stort, och för järnvä

gens del, även turtäthet och tillgänglighet 
till stationer och terminaler.

Politikens sätt att möta utmaning
arna för transportsystemet har förutom 
ökade investeringsnivåer för järnvägens 
del bland annat varit att öka konkurrens
utsättningen av olika delar systemet. Det 
handlar både om förvaltningen av infra
strukturen och på vilka villkor trafiken 
bedrivs.

Regionala och nationella politiska pri
oriteringar stämmer inte alltid överens. 
För järnvägens del kan det ibland handla 
om regionala krav på infrastruktursats
ningar på sträckor där trafikeringsun
derlaget inte är så stort samtidigt som de 
nationella prioriteringarna oftast handlar 
om de växande transportbehoven i stor
stadsregionerna och längs de starkt trafi
kerade stråken.

Ett ökat fokus på transporternas miljö 
och klimatpåverkan har inneburit ett ökat 
tryck på att utveckla järnvägen. Några 
särskilt verksamma politiska styrmedel 

för att minska utsläppen från de fossild
rivna transporterna har dock inte införts 
ännu, varken i Sverige eller globalt. Men 
det finns samtidigt olika syn på vilka 
åtgärder som är effektiva för att minska 
utsläpp som påverkar klimatet.

Den ökade trafik som ska samsas på 
en begränsad del av bannätet har ofta 
olika hastighet och olika uppehållsmöns
ter. Tillsammans skapar dessa faktorer 
ett extra störningskänsligt system. Trots 
detta visar statistiken att störningarna i 
järnvägstrafiken inte har ökat de senaste 
decennierna eller sedan Trafikverket 
bildades. Men i och med att trafiken har 
ökat drabbas förmodligen fler passage
rare än tidigare. I tabellerna redovisas 
punktlighetsutvecklingen och trafikut
vecklingen från 1995 till 2013. Tabellerna 
visar att punktligheten är förhållandevis 
konstant, förutom under de två problem
åren 2010 och 2011, medan trafikutveck
lingen mätt i tågkilometer har ökat med 
cirka 44 procent. 
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Säkerheten har inte blivit sämre och få 
människor skadas eller dör i järnvägstra
fiken till följd av olyckor (dock kvar
står de förhållandevis många suicidfal
len som ett allvarligt problem). Inte heller 
antalet urspårningar har ökat. Statisti
ken för olyckor på järnväg, som innefattar 
urspårningar och kollisioner mellan tåg 
och vid plankorsningar redovisas i tabel
len nedan (självmord och självmordsför
sök ingår inte).

Man kan argumentera för att det fak
tum att störningarna, olyckor och urspår
ningar inte ökar trots en ökad trafik är ett 
tecken på att Trafikverket har förbättrat 
sin förmåga och kvalitet i både trafikled
ning och vidmakthållande av banan. Även 
övriga aktörer har jobbat hårt med kvali
tetshöjande arbete, vilket också bidragit 
till den förhållandevis stabila situationen. 
Men samhällets förväntningar på järnvä
gen är högre än vad systemet idag levere
rar. Detta är inte unikt för järnvägen. Vi 
kan se att motsvarande diskussioner förs 
om exempelvis sjukvården och skolan. 
Samhällets krav på både offentliga och 
kommersiella tjänster ökar kontinuerligt.

Så även om järnvägen faktiskt levere
rar mer än någonsin uppfattas inte kva
liteten som tillfredsställande. Det finns 
potential för förbättring. Infrastruktu
ren är alltjämt till stora delar sliten, vil
ket medför fler trafikstörningar än vad 
som skulle vara fallet om den underhål
lits bättre. 

En låg lönsamhetsnivå för järnvägs
företagen innebär en liknande proble
matik avseende fordonsparkens kvalitet. 
Den levererade kvaliteten handlar också 
om hur vi trafikerar infrastrukturen. Det 
finns potential att minska störningar och 
därmed höja kvaliteten och åstadkomma 
ett mer robust, effektivt och ändamålsen

ligt järnvägssystem, till exempel genom 
ett modifierat system för fördelning av 
tågtider till olika typer av trafik.

Utvecklingen av järnvägen för  
att passa det framtida samhället
Ett tecken i tiden är att förvaltningen av 
infrastrukturen de senaste tjugo åren har 
utvecklats från att vara teknikorienterad 
till att bli mer samhälls och kundorien
terad. Man kan notera att teknikfrågor
na hade en mer framträdande roll i bör
jan av Banverkets leverne än i slutet. De 
första åren hade huvudkontorets teknik
avdelning en framträdande roll och tek
nikchefen var ställföreträdande general
direktör. Numera har Trafikverket ing
en teknikchef som är direkt underställd 
generaldirektören och teknikfrågorna är 
utspridda på de olika verksamhetsområ
dena. På Banverkets tid var spårläget 6 en 
av de centrala aspekterna som rapporte
rades till regeringen, medan man nu talar 
om leveranskvaliteter i form av punkt
lighet, kapacitet, robusthet, användbar
het, säkerhet samt miljö och hälsa, vil
ka i högre grad ska spegla användarnas 
och samhällets krav. Trafikverket beskri
ver även numera sig själv som samhälls
utvecklare och inte enbart infrastruktur
förvaltare. Detta ökar förutsättningarna 
för att järnvägens utveckling anpassas till 
samhällets utveckling i övrigt. Samtidigt 
måste man vara vaksam så att man inte 
ställer krav på järnvägen som är alltför 
svåra att uppfylla rent tekniskt.

Trafikverket tydliggjorde redan 2010 
att järnvägen var i behov av en genomgri
pande modernisering. En del processer var 
redan på gång, som nytt signalsystem och 
moderniseringen av trafikledningen. Tra
fikverket pekade på ett eftersatt underhåll 
som en väsentlig orsak till störningar i tra
fiken. Att komma till rätta med detta har 

varit i fokus sedan Trafikverket bildades.
Syftet med av och omregleringen av 

både trafik och infrastrukturförvaltning 
har varit att öka drivkrafterna för effek
tivisering och marknadsanpassning. Att 
växa i in i de nya roller som detta inne
bär är något som Trafikverket och övriga 
aktörer alltjämt jobbar intensivt med.

Men för att modernisera  järnvägen 
räcker det inte med att effektivisera en skilda 
delar i ett i många stycken  omo dernt sys
tem. Järnvägen måste också an passas sys
temmässigt till den efterfråg an på tra
fik som vi ser idag och som har förutsätt
ningar att växa i framtiden. Ut vecklingen 
av transportsystemet måste integreras med 
stads och regionutvecklingen. I de väx
ande storstadsområdena ser man behov av 
både högre kapacitet och fler stationer. Mel
lan större befolkningscentra är korta resti
der en väsentlig faktor för att järnvägen ska 
vara konkurrenskraftig. 

De initiativ i denna riktning som togs 
före Trafikverkets bildande har vi för
valtat och nya initiativ har tagits. City
tunneln i Malmö har följts av stora sats
ningar på regional spårtrafik. Citybanan 
i Stockholm kommer snart att vara fär
dig och medföra kraftigt förändrade för
utsättningar för fjärrtåg, regionaltågstra
fiken i Mälardalen och pendeltågstrafiken 
i Stockholm. Liknande effekter förvän
tas om Västlänken i Göteborg kan genom
föras. Vi ser idag början till en höghastig
hetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg 
och Malmö växa fram i form av Ostlänken. 

För att järnvägen ska fortsätta utveck
las så att dess fulla potential tas tillvara 
behövs ytterligare satsningar men inte 
enbart i form av mer pengar till större 
investeringar, drift och underhåll. Det 
handlar om att anpassa systemet för en 
mer effektiv användning och detta kom

Om man betraktar den globala utvecklingen ser man att det är de renodlade järnvägskoncepten som vinner mark.
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Om man betraktar den globala utvecklingen ser man att det är de renodlade järnvägskoncepten som vinner mark.
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mer att vara en omfattande process där 
många ”traditionella” sanningar behöver 
utmanas.

Avsikten med bildandet av ett Tra
fikverk det vill säga ett trafikslagsöver
gripande synsätt behöver fullföljas, vil
ket innebär att vartdera trafikslaget ska 
användas där det är som mest effektivt 
och att trafikslagen ska samverka för att 
åstadkomma effektiva transportkedjor. I 
vissa fall är bussen eller flyget effektivare 
än tåget och så vidare, men i andra fall är 
just tåget ett mycket bra alternativ. För 
näringslivet kan det också vara det enda 
alternativet. Järnvägen har inget egen
värde, men den kan vara mycket effektiv 
för vissa ändamål.

Om man betraktar den globala utveck
lingen ser man att det är de från tradi
tionella nät separerade järnvägskoncept, 

där man inte låter den befintliga tekniken 
styra utformningen, som vinner mark. 
som vinner mark. De framgångsrika 
 järnvägssatsningar na är de med separata 
banor och separata trafikupplägg. Förde
lar med detta är att banor och fordon kan 
anpassas till den specifika trafikuppgiften 
och därmed finns förutsättningar för ökad 
kostnadseffektivitet. Separata banor ger 
också större möjligheter att introducera 
nya tekniska lösningar. Färre kopplingar 
och direkta beroenden till det omgivande 
järnvägssystemet innebär också mindre 
störningskänslighet och mindre kompli
cerad trafikledning. Tydliga exempel på 
sådana koncept är de höghastighetsba
nor som nu finns i många länder, separata 
tunnelbane och regionaltågssystem och 
renodlade godstågsbanor för till exempel 
malmtransporter. 

För Sveriges del innebär de pågående 
satsningar på stambanor som nämndes 
tidigare en mer renodlad trafik på just 
dessa banor, men den trafik som dessa 
banor byggs för kommer också att trafi
kera det befintliga järnvägsnätet. Därmed 
ställs krav på ett ökat samutnyttjande på 
dessa banor, vilket  försvårar radikal för
nyelse av järnvägen och separering av 
olika trafikslag, vilket skulle höja effekti
viteten på hela bannätet. 

En av järnvägens stora styrkor är 
att den har hög kapacitet och är snabb 
om den används rätt. Investerings och 
drifts kostnaderna för järnväg är höga 
och kräver en hög utnyttjandegrad för 
att vara kostnadseffektiva. Infrastruktur
relaterade marginalkostnader för ytter
ligare tåg är låga så länge det tillkom
mande tåget inte ger högre störnings

känslighet och svårigheter att bedriva 
ett effektivt underhåll. Genom att foku
sera järnvägssatsningarna på de stråk 
där man idag redan har höga flöden kan 
denna stordriftsfördel komma till sin rätt 
i än högre grad. 

Detta innebär till exempel att man för 
framtiden måste våga ifrågasätta beho
vet av att upprätthålla trafiksvaga banor. 
Man måste också överväga om infra
strukturen måste kunna klara av all typ 
av trafik överallt. Det kan finnas skäl att 
i högre grad än idag renodla trafiken på 
olika banor. Utpräglade godsstråk kanske 
inte behöver tillåta hastigheter över 100 
kilometer i timmen. Utpräglade person
tågsstråk kanske inte behöver upprätt
hålla en standard för att även tillåta tung 
godstågstrafik.

Det finns också skäl att överväga om 

nuvarande principer för fördelning av 
bankapacitet (kapacitetstilldelning) verk
ligen leder till ett effektivt utnyttjande av 
järnvägen. Med en hårdare styrning av 
vilket utbud av persontrafik som ska fin
nas på olika banor och långvariga trafike
ringsavtal, skapas förutsättningar för mer 
långsiktiga satsningar av trafikföretagen 
och en bättre förutsägbarhet för resenä
rer och godstransportföretag.

Den planering av nya höghastighets
banor som nu på regeringens initiativ 
har inletts skapar förutsättningar för att 
introducera ett modernare synsätt vad 
gäller järnvägstrafik. Genom en genom
tänkt strategi att enbart tillåta vissa typer 
av fordon skapas förutsättningar för att 
tillämpa nya tekniska lösningar som är 
anpassade för just sådan trafik. Likale
des kan man skapa bättre förutsättningar 

för en effektiv trafikledning genom cen
tralt utformade tidtabeller som även är 
styrande för utformningen av infrastruk
turen. Exempel på detta kan ses i det 
japanska höghastighetssystemet. En ren
odling av de svenska höghastighetsba
norna, och de fördelar detta kan medföra, 
begränsas dock av att höghastighetstå
gen måste trafikera det traditionella nätet 
närmast ändstationerna. Det bör därför 
vara intressant att överväga möjlighe
ten att så småningom upplåta exklusiva 
spår för höghastighetstrafiken även de 
sista sträckorna in till ändstationerna. På 
det sättet skulle höghastighetsbanorna så 
småningom kunna bli ett helt separat sys
tem som då inte heller påverkas av stör
ningar på det övriga järnvägsnätet.

På motsvarande sätt bör man i än högre 
grad än vad som är fallet i dag sträva efter 

En stor del av järnvägsanläggningen var sliten och i stort behov av upprustning. Störningssituationen i järnvägstrafiken har stabiliserats.
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att skapa renodlade stråk för omfattande 
regionaltågstrafik, långväga persontåg
strafik (intercity) och godstrafik. Sådana 
ambitioner finns redan, bland annat i 
form av uttalade godsstråk, men det bör 
i arbetet med kommande långsiktiga pla
ner, övervägas att utveckla dessa ytterli
gare. Det handlar både om den tekniska 
anpassningen och utformningen av prio
riteringsreglerna.

Sammanfattningsvis är alltså tesen att 
en ökad separering av olika typer av tra
fik på mer renodlade banor leder till en 
mindre komplicerad tågtrafikledning och 
mindre sofistikerad infrastruktur med 
färre sidospår och växlar. Detta leder till 
mindre störningskänslighet och robus
tare tågföring, samt lägre underhållskost
nader för infrastrukturen. En viktig för
utsättning för detta är sannolikt ett annat 
och mer styrt sätt att fördela och priori
tera spårkapacitet. En sådan inriktning 
förutsätter att stora och stabila flöden av 
personer och gods ges prioritet. Detta är 
ett arbete som Trafikverket nu behöver 
forcera. 

Modernisering och  
effektivisering av Trafikverkets 
förvaltningsorganisation
Trafikverkets bildande sammanföll med 
ett par, för järnvägstrafiken, ovanligt 
besvärliga vintrar under 2009–2010 och 
2010–2011. Punktligheten under de kall
laste och mest snörika månaderna för
sämrades drastiskt och många tåg ställdes 
in. Problematiken fick stor uppmärksam
het i media och Trafikverkets förmåga att 
förvalta järnvägens infrastruktur ifråga
sattes.

Situationen resulterade i ett intensivt 
analysarbete av Organisationskommittén 
för Trafikverkets bildande och Trafikver
ket, där bland annat rapporten ”Situatio

nen i det svenska järnvägsnätet” 7 var vik
tig för att skapa förståelse för problemen. 
I rapporten redovisades en analys som 
visade att en stor del av anläggningen var 
sliten och i stort behov av upprustning. I 
rapporten fanns förslag på åtgärder som 
både innefattade optimering av använd
ningen av järnvägsnätet, det vill säga att 
begränsa kapacitetsutnyttjandet, och att 
öka anslagen till både avhjälpande under
håll och reinvesteringar. 

Utöver detta var beredskapen att hant
era de problem som uppstod till följd av 
stora snömängder och ihållande kraftig 
kyla inte heller tillfredsställande. Även tra
fikinformationen till resenärer och trans
portköpare lämnade en del övrigt att önska.

När Trafikverket bildades behölls in
ledningsvis driftlednings och förvalt
ningsorganisationerna oförändrade. I 
bör jan av 2011 inleddes arbetet med att 
skapa en organisation med bättre förut
sätt ningar att möta de problem man 
upp levde. Några av de viktigaste utma
ningarna var att öka kvaliteten i trafik
informationen, att öka kvaliteten och 
effektiviteten i trafikledningen, att mini
mera konsekvenserna av planerade och 
oplanerade störningar, samt att kunna 
till handhålla en robust och tillförlitlig 
infrastruktur.

Viktiga principer för utformning av den 
nya organisationen var att separera tra
fikledningen från förvaltning och ut veck
ling av anläggningen, att tydligt peka ut 
anläggningsägaren och förstärka anläggn
ingsägarens roll, att arbeta trafikslagsö
vergripande med lokal närvaro där kunden 
kräver det och att möjliggöra samordning 
mellan järnvägens driftledningssystem 
och vägsystemets  trafikledningscentraler 
samt att relatera tågplaneringen (tidtabell
läggningen) till verksam hetsområde Sam

hälles kontinuerliga sam verkan med när
ings liv, regioner och kommuner.

Den största förändringen var att dela 
upp den operativa driften i verksam
hetsområdena Trafikledning och Under
håll. Syftet med förändringen var att ren
odla och tydliggöra roller och ansvar för 
löpande drift och underhåll av anlägg
ningen. Verksamhetsområdet Trafikled
nings ansvar var att fokusera på opera
tiv trafikledning och trafikinformation. 
Om rådesindelningen för Trafikledning 
blev mer ändamålsenlig med fokus på 
stor stadsområden och nationella flöden. 
I ansvaret ingick även att avropa akut 
av hjälpande underhåll. För verksamhet 
Underhåll innebar förändringarna ett 
tydligt ägar och systemansvar fördelat 
på geografiska områden och ett ansvar för 
det tekniska regelverket, vilket förstärkte 
rollen ytterligare.

Den organisation som sjösattes 2011 
har visat sig vara ändamålsenlig. Vi har 
nu fått upp problem som funnits sedan 
länge men varit dolda. Det innebär nu att 
arbetet med att bland annat utveckla kul
turfrågor, förbättra säkerhetsstyrningen, 
förbättra underhållsplaneringen och ut
veckla trafikledningen kan  intensifieras. 
Samtidigt har Trafikverket varit noga 
med att peka på att det kommer att ta tid 
innan tydliga resultat från förändrings
arbetet kommer att märkas. Upprustning 
av den slitna infrastrukturen tar tid och 
det gäller även införandet av nya system 
för trafikledning och trafikinformation. 
Inte desto mindre kan vi se resultat i form 
av en mer stabil situation vad gäller stör
ningar i järnvägstrafiken.

Den största förändringen var att dela upp den operativa driften i verksamhetsområdena Trafikledning och Underhåll.



Järnvägens utveckling och modernisering Järnvägens utveckling och modernisering 

94 95Vägen till Trafikverket Vägen till Trafikverket

att skapa renodlade stråk för omfattande 
regionaltågstrafik, långväga persontåg
strafik (intercity) och godstrafik. Sådana 
ambitioner finns redan, bland annat i 
form av uttalade godsstråk, men det bör 
i arbetet med kommande långsiktiga pla
ner, övervägas att utveckla dessa ytterli
gare. Det handlar både om den tekniska 
anpassningen och utformningen av prio
riteringsreglerna.

Sammanfattningsvis är alltså tesen att 
en ökad separering av olika typer av tra
fik på mer renodlade banor leder till en 
mindre komplicerad tågtrafikledning och 
mindre sofistikerad infrastruktur med 
färre sidospår och växlar. Detta leder till 
mindre störningskänslighet och robus
tare tågföring, samt lägre underhållskost
nader för infrastrukturen. En viktig för
utsättning för detta är sannolikt ett annat 
och mer styrt sätt att fördela och priori
tera spårkapacitet. En sådan inriktning 
förutsätter att stora och stabila flöden av 
personer och gods ges prioritet. Detta är 
ett arbete som Trafikverket nu behöver 
forcera. 

Modernisering och  
effektivisering av Trafikverkets 
förvaltningsorganisation
Trafikverkets bildande sammanföll med 
ett par, för järnvägstrafiken, ovanligt 
besvärliga vintrar under 2009–2010 och 
2010–2011. Punktligheten under de kall
laste och mest snörika månaderna för
sämrades drastiskt och många tåg ställdes 
in. Problematiken fick stor uppmärksam
het i media och Trafikverkets förmåga att 
förvalta järnvägens infrastruktur ifråga
sattes.

Situationen resulterade i ett intensivt 
analysarbete av Organisationskommittén 
för Trafikverkets bildande och Trafikver
ket, där bland annat rapporten ”Situatio

nen i det svenska järnvägsnätet” 7 var vik
tig för att skapa förståelse för problemen. 
I rapporten redovisades en analys som 
visade att en stor del av anläggningen var 
sliten och i stort behov av upprustning. I 
rapporten fanns förslag på åtgärder som 
både innefattade optimering av använd
ningen av järnvägsnätet, det vill säga att 
begränsa kapacitetsutnyttjandet, och att 
öka anslagen till både avhjälpande under
håll och reinvesteringar. 

Utöver detta var beredskapen att hant
era de problem som uppstod till följd av 
stora snömängder och ihållande kraftig 
kyla inte heller tillfredsställande. Även tra
fikinformationen till resenärer och trans
portköpare lämnade en del övrigt att önska.

När Trafikverket bildades behölls in
ledningsvis driftlednings och förvalt
ningsorganisationerna oförändrade. I 
bör jan av 2011 inleddes arbetet med att 
skapa en organisation med bättre förut
sätt ningar att möta de problem man 
upp levde. Några av de viktigaste utma
ningarna var att öka kvaliteten i trafik
informationen, att öka kvaliteten och 
effektiviteten i trafikledningen, att mini
mera konsekvenserna av planerade och 
oplanerade störningar, samt att kunna 
till handhålla en robust och tillförlitlig 
infrastruktur.

Viktiga principer för utformning av den 
nya organisationen var att separera tra
fikledningen från förvaltning och ut veck
ling av anläggningen, att tydligt peka ut 
anläggningsägaren och förstärka anläggn
ingsägarens roll, att arbeta trafikslagsö
vergripande med lokal närvaro där kunden 
kräver det och att möjliggöra samordning 
mellan järnvägens driftledningssystem 
och vägsystemets  trafikledningscentraler 
samt att relatera tågplaneringen (tidtabell
läggningen) till verksam hetsområde Sam

hälles kontinuerliga sam verkan med när
ings liv, regioner och kommuner.

Den största förändringen var att dela 
upp den operativa driften i verksam
hetsområdena Trafikledning och Under
håll. Syftet med förändringen var att ren
odla och tydliggöra roller och ansvar för 
löpande drift och underhåll av anlägg
ningen. Verksamhetsområdet Trafikled
nings ansvar var att fokusera på opera
tiv trafikledning och trafikinformation. 
Om rådesindelningen för Trafikledning 
blev mer ändamålsenlig med fokus på 
stor stadsområden och nationella flöden. 
I ansvaret ingick även att avropa akut 
av hjälpande underhåll. För verksamhet 
Underhåll innebar förändringarna ett 
tydligt ägar och systemansvar fördelat 
på geografiska områden och ett ansvar för 
det tekniska regelverket, vilket förstärkte 
rollen ytterligare.

Den organisation som sjösattes 2011 
har visat sig vara ändamålsenlig. Vi har 
nu fått upp problem som funnits sedan 
länge men varit dolda. Det innebär nu att 
arbetet med att bland annat utveckla kul
turfrågor, förbättra säkerhetsstyrningen, 
förbättra underhållsplaneringen och ut
veckla trafikledningen kan  intensifieras. 
Samtidigt har Trafikverket varit noga 
med att peka på att det kommer att ta tid 
innan tydliga resultat från förändrings
arbetet kommer att märkas. Upprustning 
av den slitna infrastrukturen tar tid och 
det gäller även införandet av nya system 
för trafikledning och trafikinformation. 
Inte desto mindre kan vi se resultat i form 
av en mer stabil situation vad gäller stör
ningar i järnvägstrafiken.

Den största förändringen var att dela upp den operativa driften i verksamhetsområdena Trafikledning och Underhåll.



Trafikverket – en renodlad beställare Trafikverket – en renodlad beställare

96 97Vägen till Trafikverket Vägen till Trafikverket

Trafikverket  
– en renodlad beställare
Av Stefan Engdahl i samarbete med Stig Meiton, frilansskribent

Trafikverket bildades med ett tydligt upp
drag: att bidra till ökad produktivitet och 
innovation i anläggningsbranschen. Vi 
skulle forma en beställarroll som inne
bar att leverantörsmarknaden konkurre
rar om det som leder till ökad produkti
vitet; nya innovativa tekniska lösningar 
som tillfredsställer kraven men till lägre 
kostnad.   

Utmaningen för Trafikverket blev att 
lämna över ett större ansvar till markna
den och utveckla ett mer affärsmässigt 
förhållningssätt – att bli en bättre bestäl
lare. Det övergripande målet är att få mer 
och bättre vägar och järnvägar för de 
pengar samhället satsar.

Hittills har Trafikverket sammanta
get sparat 3,5 miljarder, bland annat på 
smartare vägöverbyggnader och brobyg
gen. Det är bara början, och ett resultat av 
att vi prioriterar de affärsformer som ger 
anbudsgivaren större frihet att välja nya 
lösningar och metoder. Redan idag upp

handlas 40 procent av entreprenaderna 
som totalentreprenader med funktions
krav. 2018 ska det gälla hälften av upp
handlingarna.

Trafikverkets nya beställarroll har fått 
ett tydligt genomslag på marknaden.

Internt ställer det helt nya krav på 
framförhållning vid planering och upp
handling. Vi har börjat förändra våra 
arbetssätt och roller på ett genomgri
pande sätt. Trafikverkets tekniska kom
petens utvecklas mot att beskriva funk
tioner. Vi utvecklar vår förmåga att följa 
upp leveranser och lär oss allt mer om de 
faktorer som leder till att produktiviteten 
utvecklas. 

Att bli en renodlad beställare är en krä
vande resa, den har aldrig tidigare gjorts 
på någon liknande myndighet i världen. 
Det går aldrig att slå sig till ro, men Tra
fikverket har idag kommit så långt att alla 
medarbetare kan vara stolta över vad som 
uppnåtts.

Ett tydligt uppdrag
Bollen var redan satt i rörelse. Före
gångarna Vägverket och Banverket hade 
bedrivit ett förändringsarbete under en 
längre tid. Genom FIAsamarbetet, För
nyelse i anläggningsbranschen, hade sta
ten gjort en rad utfästelser och i anlägg
ningsbranschen fanns en förväntan som 
gränsade till otålighet. 

Det nya Trafikverkets årliga beställ
ningsvolym för investeringar i väg och 
järnväg blev 30 miljarder kronor. Den 
dominerande positionen skulle bli ett 
verktyg för att utveckla marknadsmeka
nismerna. Omvänt fanns risken att vi inte 
skulle mäkta med att skapa tillräckligt för
ändringstryck internt och externt. I vär
sta fall kunde Trafikverket cementera det 
dåliga. Jämfört med annan industri präg
lades den svenska anläggningsbranschen 
av svag produktivitetsutveckling och hög 
prisnivå. Trafikverksutredningen hade 
dragit slutsatsen att staten skulle kunna 
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göra stora vinster genom att bli en mer 
effektiv beställare. Regeringen satte det 
långsiktiga målet till 23 procents pro
duktivitetsutveckling per år. Produktivi
tetskommittén tillsattes med uppdrag att 
följa och granska Trafikverkets utveck
lingsarbete. Leverantörerna måste få mer 
frihet och ett större åtagande. Totalen
treprenader blev den prioriterade affärs
formen, medan konsulterna i högre grad 
skulle upphandlas på fast arvode.

Renodla beställarrollen
2010 startade bygget av en ny myndighet 
med planeringsansvar för hela trafikin
frastrukturen. Samtidigt som människor 
och uppgifter skulle flyttas om i den nya 
organisationen måste verksamheten rulla 
på – resor och transporter fick inte påver
kas av att staten organiserade om. Mitt i 
detta lyfte ändå Gunnar Malm frågan om 
vårt uppdrag att utveckla beställarrollen. 
Trafikverket behövde en ny affärsmodell. 
De interna rollerna och förhållningssät
ten måste förändras. Begreppet ”renod
lad beställare” formuleras i förberedel
serna inför ett ledningsmöte och det blir 
klartecken för att köra igång.

Det tog ungefär ett år att samla alla i 
Trafikverket kring uppgiften att bli en 
renodlad beställare. Uppgiften berör både 
väg och järnväg. Alla verksamhetsområ
den och centrala funktioner måste hitta 
nya roller i förhållande till varandra. Det 
ställer stora krav på ledning och samord
ning internt. Utåt måste arbetsdelningen 
mellan Trafikverket och andra aktörer 
renodlas. 

Tidigt inrättas Produktivitetskonto
ret med uppgift att ta ett samlat grepp om 
utvecklingsarbetet. En av de största och 
viktigaste förändringarna gäller kraven 
på bättre planering och framförhållning 
där vi internt hjälper varandra att hålla 

tidsplaner och ta tillvara möjligheter. Dels 
för att få ett bättre flöde av uppdrag ut mot 
marknaden, dels för att det nya arbetssät
tet kräver mer insatser tidigt i projekten. I 
andra änden måste förmågan att följa upp 
utvecklas så att det går att verifiera att 
leveranserna svarar mot beställningen. 
Förmågan att återföra erfarenheter på ett 
systematiskt sätt står också i fokus. 

Trafikverket ska beställa en funktion 
– inte den tekniska lösningen. En väg 
ska ha en viss bärighet. Den tekniska lös
ningen som åstadkommer denna funktion 
ska entreprenörerna tävla om. Det låter 
enkelt, men det nya sättet att specificera 
krav är naturligtvis en stor utmaning. 
De tekniska regelverken måste bli tydli
gare och omformuleras utifrån egenskap 
och funktion. Våra egna experter är nu 
delaktiga i arbetet med att ta fram regel
verksportföljer inom tio områden, som 
till exempel bro/tunnel, vägkonstruk
tion/banunderbyggnad och signalsystem. 
I början av 2015 är sju av portföljerna på 
gång. Samtidigt är produktivitetskontoret 
avvecklat, vilket kan ses som en milstolpe. 
Tiden är mogen för att fortsätta utveck
lingen av de nya arbetsformerna i respek
tive linje.

Från utförare till utvecklare
När Trafikverket bildades var Vägverkets 
och Banverkets produktionsdelar och 
egna konsultverksamheter avknoppade 
i form av Svevia, Infranord och Vectu
ra. Utförarrollen hade lämnat huset, men 
mycket av kulturen satt kvar i väggarna. 
Att lägga ut färdigprojekterade jobb och 
egenregijobb hade varit statens modell 
ända sedan 1841 då Styrelsen för allmän
na väg och vattenbyggnader inrätta
des. Fram till mitten av 1990talet gjor
de Vägverket allt underhållsarbete i egen 
regi och en stor del av vägbyggandet. Det 

högspecialiserade Banverket hade behål
lit ännu mer av utförarkompetensen inom 
huset. 

Trafikverket är en kompetensorganisa
tion med högt utbildade människor. Men 
verksamheten måste bli mindre tekni
korienterad – vi måste släppa taget om de 
tekniska lösningarna. Inte för att vi gjort 
ett dåligt arbete, utan för att arbetssättet 
hämmar andra aktörer. Som samhällsut
vecklare ska man fråga efter just utveck
ling. En renodlad beställarroll måste med
föra förändrade arbetssätt. Trafikverket 
ska i högre grad beställa egenskaper och 
funktioner. Drastiskt uttryckt, vi behöver 
göra upp med vår egen fullständighets
djävul – att man måste ha minsta detalj på 
plats innan man startar ett projekt. Istäl
let måste vi våga testa oss fram, ibland 
kan man till och med få misslyckas för att 
kunna utveckla beställarrollen.

Snävt utrymme för konkurrens
Valet av affärsform är central. Hittills 
har utförandeentreprenaderna varit helt 
dominerande. Först har vi som beställare 
tillsammans med en konsult utformat en 
detaljerad teknisk lösning. Entreprenören 
har sedan fått lämna anbud på att byg
ga anläggningen. Den enda del som kon
kurrensutsatts är således genomförandet 
av själva entreprenadarbetena. Hur dessa 
ska utföras är till största del låst i bestäl
larens specifikationer.

Vi har gett entreprenören en ritning 
som visar exakt vad och hur. Ritningarna 
har vi själva granskat och rättat åt konsul
ter som fått betalt per timme. Hela bran
schen är präglad av dessa mekanismer. 
Det har fungerat, men det har inte pre
mierat de bästa konsulterna, de mest inn
ovativa lösningarna och de nya smarta 
metoderna.

Större frihet – mer tävling
Totalentreprenaden erbjuder i stället 
entreprenörerna att både utforma den 
detaljerade tekniska lösningen och byg
ga anläggningen. Detta ökar möjligheten 
att i konkurrens tävla med både utform
ning av tekniska lösningar och hur man 
genomför bygget. Entreprenören anlitar 
konsulten för att projektera anläggning
en. Det skapar en relation mellan konsult
branschen och entreprenörerna som på 
sikt kommer att öka kompetensen kring 
den samlade processen. 

Totalentreprenader är inte samma sak 
som jättestora projekt. Vi ska erbjuda 
olika typer av kontrakt och både dela upp 
projekt och paketera objekt för att locka 
fler att vara med och konkurrera. Även 
när vi väljer utförandeentreprenad som 
affärsform ska denna vara så väl beskri
ven att entreprenören får ett tydligt tota
låtagande.

Ju större frihet anbudsgivaren har att 
välja lösning och metod, desto större kon
kurrensutrymme. Men det är fullt möj
ligt att använda totalentreprenad även då 
förhållandena är helt styrda. I flera fall 
innehåller regelverken ett antal alterna
tiva möjligheter att utforma den detalje
rade tekniska lösningen. 

Allt går inte att upphandla utifrån 
funktionskrav. Det finns undantag som 
till exempel signalsystemet på järnvägen, 
vilket till en början fått en del att avfärda 
hela idén. Men mer och mer har insikten 
sjunkit in att vi inte ska låta undantagen 
styra vår inriktning.  

Vid konsultupphandlingar ska vi efter
sträva avtal om fast arvode. Alla konsul
tavtal ska vara tydligt resultat och pro
duktspecificerade så att det innebär ett 
totalåtagande för konsulten.

Tuff omställning
För inte särskilt många år sedan kunde 
en entreprenör i Skåne möta en beställa
re som agerade på ett helt annat sätt än sin 
kollega på andra sidan länsgränsen. Väg
verkets regioner kunde till och med vara 
organiserade på olika sätt. Byggföretagen 
var nationella, beställaren uppträdde som 
flera olika företag. När Trafikverket bild
ades skapades en enda enhet för investe
ring där vi slog ihop projektledarfunktio
nerna för både väg och järnväg. Vi skapa
de samma struktur överallt för att kunna 
agera som en enda beställare. Processen 
var jobbig för alla inblandade, men gick 
ändå att genomföra relativt snabbt.

Drift och underhåll på vägsidan ge 
nom gick samma förändring när verksam
heten inordnades under verksamhetsom
råde Trafik.

I det första skedet av förändringsarbe
tet tog verksamhetsområde Investering 
ledartröjan. För ledningen var det viktigt 
att möta var och en av verksamhetsområ
dets 800 medarbetare. Vi hade kravet på 
oss att överge ett inarbetat arbetssätt och 
börja gå på otrampad mark. Först gäller 
det att på ett övertygande sätt visa varför 
de gamla affärsmodellerna inte fungerar. 
Sedan göra tydligt vad som är poängen 
med det nya. Det är först när medarbe
tarna skapat en egen förståelse för upp
giften som de kan bli motiverade att göra 
något annorlunda.  

Det ställdes tuffa krav på våra di s t
riktschefer som snabbt måste börja leda 
och styra på ett nytt sätt. De skulle gå 
i bräschen för arbetet med att beskriva 
funktioner. De skulle se till att Trafikver
ket nådde de nya målen för hur stor andel 
av projekten som skulle genomföras som 
totalentreprenader. Konsulter och entre
prenörer skulle handlas upp samtidigt. 

En ny kompetensprofil
Beställarrollen förändrar vårt behov 
av kompetens. Detaljkompetens kring 
utformning och byggande ska finnas hos 
branschen. Vi behöver faktiskt inte veta 
hur man bygger, men vårt nya arbets
sätt förutsätter att vi förstår branschen 
och hur väg och järnväg fungerar. En del 
ryggar tillbaka inför påståendet, men för 
mycket detaljkunskap kan i värsta fall 
låsa oss till förutfattade meningar som 
hindrar oss att släppa fram nya kostnads
effektiva lösningar.

Trafikverket måste som en föreskri
vande myndighet ha hög kompetens för 
normer och kring vårt säkerhetsstyr
ningsansvar. Trafikverket är alltså både 
regelskrivare och beställare. 

Tidigare har våra tekniker rättat kon
sulternas handlingar. Idag ska vi veri
fiera. Om konsulten föreslår en ny typ av 
vägöverbyggnad, då måste vi kunna räkna 
på den för att kolla att beräkningsmodel
len är riktig. Vi behöver använda vår kom
petens på ett annat sätt än när vi jämför 
en ritning mot en mall.

Vill man i första hand konstruera, 
då passar man som konsult. Om man är 
intresserad av att utföra saker, då ska man 
vara entreprenör. Platsannonsen som 
beskriver en beställare på Trafikverket 
bör efterfråga vilja att göra affärer, för
måga att arbeta resultatorienterat och 
leda ett projekt till rätt kvalitet. Likaså 
intresse för modernt ledarskap, ett starkt 
engagemang och viljan att våga.

Söker vi en förebild i den statliga sek
torn kan vi snegla på Vattenfall. När man 
beställer kraftverk gör man en affär där 
man utmanar sina leverantörer. Tra
fikverkets allra största projekt kan i sina 
mest intensiva faser omsätta 1 miljard 
kronor i månaden. Trafikverket måste 
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vara entreprenör. Platsannonsen som 
beskriver en beställare på Trafikverket 
bör efterfråga vilja att göra affärer, för
måga att arbeta resultatorienterat och 
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fikverkets allra största projekt kan i sina 
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våga göra affärer i ordets verkliga bemär
kelse samtidigt som vi tar ett långsiktigt 
ansvar att utveckla branschen så att sam
hället får mest nytta för pengarna. 

Ökad produktivitet – frigjorda medel
Långsiktigt är regeringens och Trafikver
kets mål att produktiviteten i anlägg
ningsbranschen ska öka med 23  procent 
årligen. Små tal ger stora summor i en 
verksamhet som beställer stora volymer. 
I ett kortare perspektiv sattes målet att 
bygg och underhållsverksamheten  skulle 
ge kostnadsbesparingar på 3  miljarder 
kronor till och med 2014. Redan vid 
utgången av 2013 hade vi klarat att frigöra 
medel motsvarande 3,5 miljarder kronor. 

Alla är överens om att det är svårt 
att mäta produktivitet i anläggnings
branschen. Det saknas helt enkelt en all
mänt accepterad mätmetodik. Därför tog 
Ekonomi och styrning fram en metod där 
man valt ut ett antal åtgärder som vi av 
erfarenhet vet ger kostnadsbesparingar. 
Kravet har varit att besparingarna kan 
kopplas till kontraktssummor eller utfall 
i entreprenaderna och materialförsörj
ningen. Rapporterna från Trafikverkets 
projekt har granskats av en oberoende 
grupp. För att godkännas måste kostnads
sänkningarna i projekten vara ett resul
tat av en aktiv produktionsåtgärd och de 
måste kunna särskiljas från övriga kost
nadsförändringar, till exempel mängd
regleringar. Besparingarna måste hän
föra sig till något av våra fokusområden 
som till exempel affärsform, innovations
grad och industriell produktion. 

Uppgiften är svår, inte minst är det 
komplext att på ett rättvisande sätt sär
skilja ändringar och tilläggsbeställningar. 
Men resultatet är ändå att Trafikverket 
nu kan börja studera effektsamband. Vi 
kan mäta just de faktorer som utveck

lar produktiviteten. Det är ett väsentligt 
mycket bättre mått än att projekten går i 
mål före utsatt tid och under budget. Att 
så sker i många projekt är däremot mycket 
uppmuntrande. Tid, kostnad och innehåll 
har blivit ett mantra, och det ger resultat. 

På väg mot verklig förändring
Vi har börjat ta kliv bort från det traditio
nella synsättet att varje projekt är unikt. 
Återkommande projekt av seriekaraktär 
paketeras. Bullerplank, funktionsanpass
ningar och kraftöverföring är exempel på 
åtgärder som görs på nästan samma sätt 
över hela landet. Där det går att jämföra 
med enskilda projekt har totalkostnaden 
minskat med mellan 10 och 30 procent. 
Samtidigt uppnås besparingar internt i 
Trafikverket när projektorganisationen 
kan bantas.

När vi ställer funktionella krav får vi 
nya tekniska lösningar, som till exempel 
den sträcka på E 22 som fått en helt ny typ 
av vägöverbyggnad.

Idag känner alla i branschen till vårt 
nya arbetssätt och att vi menar allvar 
med att vara en renodlad beställare. Till
sammans har vi startat ett konstruktivt 
utbyte där vi lär oss genom att följa upp 
projekt och dela både våra bra och dåliga 
erfarenheter.

När Trafikverket bildades pekade våra 
direktiv i en tydlig riktning. Det var ett 
bra stöd för att sätta upp våra mål. Trots 
att Trafikverket befann sig i ett krävande 
uppbyggnadsskede kunde vi ta fram kon
kreta handlingsplaner. Vi har styrt och 
frågat efter ett resultat – och vi är på god 
väg mot ett paradigmskifte.

 Målet för att utveckla affärsformerna 
för entreprenader och konsultuppdrag är 
att vi har 50 procent totalentreprenad och 
40 procent konsultuppdrag till fast pris år 
2018.

Att ställa funktionella krav ger nya tekniska lösningar.
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Den här skriften har syftat till att beskriva 
de frågor som dominerade dagordningen 
och de vägval som gjordes då Trafikver
ket bildades och formades som myndig
het. Förhoppningsvis kan den även på ett 
mer generellt plan bidra till förståelsen av 
organisation, styrning och ledarskap av 
stora och komplexa myndigheter i stats
förvaltningen. Perioden som beskrivs här 
sträcker sig över nästan ett decennium, 
från att de första idéerna om en ny myn
dighetsstruktur slår rot till dess att jag 
avslutade min tid som generaldirektör för 
myndigheten. 

Det har varit en utmanande tid för 
många medarbetare och för mig person
ligen. Järnvägsfrågorna har varit särskilt 
krävande med en medial granskning som 
inte alltid har gett en nyanserad bild av 
hur verksamheten verkligen fungerat. Jag 
har varit och är fortfarande förvånad över 
den diskussion som förs kring järnvägens 
utmaningar och utveckling. Att den är så 
begränsat faktadriven. Det är tydligt att 
ideologiska utgångspunkter är styrande 
för vilken lösning som ska användas. Om 
vi på allvar menar att vi vill höja järnvä
gens funktion bör vi istället ägna mer tid 
åt att förstå problemen. Jag hoppas att 
den pågående utredningen om järnvägens 
organisation råder bot på detta. Men Tra
fikverkets bildande har framför allt varit 
en spännande tid fylld med tillfällen då vi 
kunnat göra viktiga insatser för samhäl
let. Det är inte alla verksamheter som på 
ett så konkret sätt kan påverka människor 
och företag i deras vardag och som på ett 

så tydligt sätt skapar framtida förutsätt
ningar för utveckling.

Jag har haft ansvaret för Trafikverket 
under nästan sex år. Först som organisa
tionskommitténs ordförande och därefter 
som generaldirektör med ansvar för cirka 
6 500 medarbetare och en årlig omsätt
ning på drygt 50 miljarder kronor. Det har 
varit ett stort ansvar. Men att forma och 
driva en ny myndighet är inget enmans
jobb. Till min hjälp har jag haft engage
rade och lojala medarbetare som varje dag 
gjort ett fantastiskt arbete för att få allt att 
fungera. Jag har ofta slagits av den höga 
arbetsmoralen och kompetensen och den 
positiva inställning som funnits till idé
erna som legat till grund för Trafikverket. 
Det har varit en avgörande framgångs
faktor för att Trafikverket bildande varit 
framgångsrikt. Jag är stolt över det som 
åstadkommits under de här åren.

Trafikverket bildades utifrån fyra 
huvudsakliga motiv. Den nya myndighe
ten skulle vara trafikslagsövergripande, 
tvärtemot hur stater brukar organisera 
sin verksamhet inom transportområdet. 
Trafikverket skulle bidra till att utveckla 
planeringen av åtgärder i transportsyste
met. Det regionala inflytande skulle öka. 
Genom stordriftsfördelar fanns förvänt
ningar om förväntningar om effektivi
serings och samordningsvinster. Det är 
mot dessa utgångspunkter som Trafikver
ket har bildats. 

Särskilt det trafikslagsövergripande 
perspektivet har genomsyrat Trafikver
kets organisation och verksamhet. Jag är 

övertygad om att den förändringen har 
varit riktig. De tidigare myndigheterna 
hade formats utifrån uppdrag att främja 
utvecklingen inom det egna trafikslaget, 
men inte haft vare sig mandat eller kom
petens att fullt ut verka för gränsöverskri
dande lösningar. Med en trafikslagsöver
gripande organisation kan vi ett bättre sätt 
arbeta för att uppnå det transportpolitiska 
målet om en samhällseffektiv och långsik
tigt hållbar transportförsörjning för med
borgare och näringsliv i hela landet.

Trafikverkets grundprincip har varit 
att fokusera på transportsystemets funk
tion. Detta synsätt har förstärkts genom 
den tydliga regionala närvaron och till
lämpningen av fyrstegsprincipen vid val 
av åtgärder. Även produktivitets och 
effektiviseringsarbetet har varit betydel
sefullt. Omställningen till renodlad be
ställare har till exempel inneburit en stor 
mental omställning för såväl medarbe
tare på Trafikverket, som entreprenörer 
och konsulter. Även här har perspektivet 
förändrats till ett som betonar den funk
tionalitet som ska uppnås. 

Det är min övertygelse att Trafikver
kets bildande inneburit att viktiga steg 
tagits för att uppnå ett mer långsiktigt 
hållbart transportsystem som skapar för
utsättningar för människor och företag i 
hela landet att utvecklas.

Gunnar Malm

Avslutning
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Gunnar Malm
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