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Abstract 

 
Ansvarsutkrävande är en del av demokratin - att kunna utkräva ansvar för aktörers 
beslut och handlingar anses vara en grundbult i demokratin och ger legitimitet till 
det politiska systemet. Denna uppsats behandlar vad som händer när 
ansvarsrollerna inom det politiska systemet blir otydliga, vilket i sig leder till ett 
komplext ansvarsutkrävande. Studien är utformad som en fallstudie av 
verkställandet av ID-kontroller för Öresundstågstrafiken den 4 januari 2016, i 
vilken styrningskedjan kartläggs. Utifrån denna kartläggning framgår det att 
styrningskedjans otydlighet bland annat ligger som grund för att 
ansvarsutkrävandet är komplext. Empirin har analyserats utifrån principal-agent-
teorin, i vilken det framgår att särintressena mellan aktörerna samt deras 
villrådighet över sin roll i ansvarskedjan bidrar till otydligheten av ansvar i fallet. 
Studiens resultat pekar på att otydligt ansvar leder till ett komplicerat 
ansvarsutkrävande, vilket i sin tur får en urholkande effekt på det demokratiska 
systemets legitimitet.    

 
Nyckelord: Ansvarsutkrävande, ansvar, principal-agent-teorin, styrning, ID-
kontroll, demokratisk legitimitet, Region Skåne, Skånetrafiken  
Antal ord:8843 
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1 Inledning 
 

Ansvarsutkrävande är en del av demokratin - att kunna utkräva ansvar för aktörers 
beslut och handlingar anses vara en grundbult i demokratin och ger legitimitet till 
det politiska systemet. Samtidigt ser vi idag en tendens där möjligheten att utkräva 
ansvar blir mer komplex när allt fler aktörer är inblandade i 
implementeringsprocessen. Ansvarsrollerna blir otydliga, vilket i sin tur får 
konsekvenser för demokratins legitimitet. Denna uppsats kommer att behandla 
detta problemområde: otydligt ansvar och hur det påverkar demokratin.  
 
För att undersöka komplexiteten i ansvarsutkrävande med en efterföljande 
diskussion om dess påverkan på demokratin kommer vi undersöka regeringens 
beslut att införa tillfälliga ID-kontroller den 4 januari 2016. Den svenska 
regeringen införde under vintern 2015/2016 först gränskontroller, vilka följdes av 
ID-kontroller, i syfte att få bättre kontroll över den då stora strömmen asylsökande 
till Sverige. Införandet av kontrollerna har medfört en rad problem för 
kollektivtrafiken i Skåne, främst har det påverkat tågtrafiken över Öresundsbron 
och dess dagliga pendlare. Denna uppsats kommer att fokusera på införandet av 
ID-kontrollerna för tågtrafiken över Öresundsbron, i vilken vi kommer studera hur 
transportörernas myndighetsutövande skapar ett komplext problem gällande 
ansvar. 

1.1 Problemområde 

Nedan följer en introduktion till problemområdet. Först behandlas tidigare 
forskning och varför ansvarsutkrävande är viktigt i en demokrati. Därefter följer 
två underrubriker i vilka en översikt av det valda fallet presenteras.  

1.1.1 Ansvarsutkrävande: en del av demokratin  

I dagens forskning figurerar ansvarsutkrävande (eng. accountability) allt oftare 
som mittpunkt i diskussionen om en modern och fungerande demokrati (Mulgan 
2000; Bovens, Schillemans & Goodin 2014). Att kunna utkräva ansvar för 
makthavares handlingar och beslut anses vara grundläggande. Principen om 
ansvarsutkrävande fungerar synonymt med andra högt uppsatta värden som 
transparens, rättvisa, demokrati och effektivitet (Bovens 2009). Craig T. 
Borowiak (2011a) pekar på att demokratiskt ansvarsutkrävande idag används som 
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ett mått på politisk legitimitet. En demokrati utan ett mått av ansvarsutkrävande, 
anses vara ett tecken på demokratisk dysfunktion (Borowiak 2011a).  
 
Richard Mulgan beskriver i sin tur hur efterfrågan av rätten att utkräva ansvar från 
folkvalda politiker har vuxit som en direkt följd av “[a] growing public anger at 
individuals and institutions that are supposed to pursue the public’s interests but 
refuse to answer the public’s questions or accept their directions.” (Mulgan, 2003, 
s. 1). Mulgan menar att ansvarsutkrävande är en metod som håller väljarna 
informerade och politikerna kontrollerade (Mulgan, 2003). Detta visar vikten av 
att i en demokrati kunna utkräva ansvar från de aktörer som åtagit sig ett 
demokratiskt uppdrag. Såtillvida är ansvarsutkrävande idag en del av demokratin. 
 
Tanken om att aktörer ska stå som ansvariga gentemot en auktoritet är en 
övergripande syn i diskursen om ansvarsutkrävande (Mulgan 2000). Detta leder 
oss in på vårt valda fall, där vi står inför en komplex situation i vilken flera olika 
aktörer berörs av den nya lagen om införandet av ID-kontroller. Ansvarskedjan 
omfattas av olika aktörer: Skånetrafiken och DSB. Det är därför motiverat att 
studera fallet utifrån en fråga om ansvar.  

1.1.2 Införandet av en ny lag  

Den 12 november 2015 beslutade regeringen att tillfälligt återinföra 
gränskontroller vid Sveriges inre gräns, efter att frågan väcktes under hösten 2015 
på grund av den stora tillströmningen av asylsökande. I propositionen Särskilda 
åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i 
landet (prop. 2015/16:67) pekar regeringen på att ytterligare åtgärder krävs, då 
antalet asylansökningar fortfarande ligger på en nivå som innebär att det “ur ett 
brett perspektiv alltjämt finns ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre 
säkerhet i Sverige”. Hotet mot allmän ordning och inre säkerhet anses bestå av att 
centrala samhälleliga funktioner riskerar att sättas helt ur spel till följd av de stora 
belastningar som den stora tillströmningen av asylsökande medför. Utöver det 
svenska asylsystemet lyfts boendesituationen, hälso- och sjukvården, skolan och 
socialtjänsten fram som exempel. Det anses därför vara nödvändigt att skapa 
förutsättningar för ytterligare åtgärder som vid behov kan användas i syfte att 
upprätthålla den allmänna ordningen och den inre säkerheten. För att få bättre 
kontroll över vilka personer som reser in i Sverige ansåg regeringen att det var 
nödvändigt att kunna kombinera gränskontrollerna med identitetskontroller på 
bussar, tåg och passagerarfartyg till Sverige från en annan stat (prop. 2015/16:67). 
Med anledning av detta föreslog regeringen en ny lag (SFS 2015:1073). 
 
Lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den 
inre säkerheten i landet (SFS 2015:1073) röstades igenom av riksdagen den 17 
december 2015. Lagen trädde i kraft den 21 december 2015. Med stöd från den 
nya lagen inrättade regeringen den 17 december 2015 således en förordning om 
vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den 
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inre säkerheten i landet (SFS 2015:1074), vilken trädde i kraft den 4 januari 2016. 
I förordningen avhandlas ID-kontrollerna mer specifikt: “En transportör ska 
kontrollera att de passagerare som transportören med buss eller tåg transporterar 
till Sverige från Danmark innehar en giltig identitetshandling med fotografi.” 
(SFS 2015:1074). 

1.1.3 Utökat transportörsansvar 

Förordningen (SFS 2015:1074) innebar att transportörsansvaret utökades. 
Transportörsansvaret åsyftar situationer i vilka transportören anses kunna bidra till 
att hindra utlänningar att försöka resa in i Sverige utan giltiga ID-handlingar. 
Genom att förmå transportörerna att utföra en grundläggande kontroll av de 
inresandes resehandlingar ska de kunna upptäcka utlänningar som saknar de 
handlingar som krävs för att resa in landet. Regler om transportöransvaret fanns 
sedan tidigare i 9 kap. 3 § Utlänningslagen (SFS 2005:716), dock gällde den 
endast vid transport från stater utanför Schengenområdet (prop. 2015/16:67).  

 
Den nya lagen medför att liknande regler även gäller för transporter till Sverige 
från en annan stat inom Schengenområdet. Lagen möjliggör även för regeringen 
att ålägga transportörerna en sanktionsavgift vid överträdelser av regelverket, 
alltså om transportören inte har utfört en ID-kontroll (SFS 2015:1073). I och med 
tillämpningen av förordningen (SFS 2015:1074) är transportörerna skyldiga att 
kontrollera inresande till Sverige. Polismyndigheten är skyldig att kontrollera att 
transportören har fullgjort sin skyldighet och en sanktionsavgift på 50 000 kr per 
transporttillfälle ska tas ut av transportören om denne vid en kontroll inte kan visa 
att den har fullgjort sina skyldigheter (SFS 2015:1074).  

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att studera hur ansvarsutkrävande fungerar i det ovan 
beskrivna fallet och vilka problem som har uppstått samt vilka konsekvenser det får 
utifrån ett demokratiskt perspektiv. Undersökningen kommer att formas som en 
fallstudie, i vilken vi studerar införandet av ID-kontroller för tågtrafiken över 
Öresundsbron den 4 januari 2016. Fallstudien kommer att utgå från styrningskedjan 
mellan politikerna och operatörerna. Genom att först studera och kartlägga 
styrningsprocessen syftar vi till att möjliggöra en spårning av vem som erhåller ansvaret 
i fallet.    
 
Med hänvisning till vårt syfte är våra forskningsfrågor:  
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1. Huvudfråga: Hur fungerar ansvarskedjan mellan politiker och verkställande 
operatörer, och vilka konsekvenser får en otydlig kedja utifrån ett demokratiskt 
ramverk?  

2. Underfråga: Hur utkrävs ansvar i fallet ID-kontrollerna för öresundstågstrafiken, som 
konsekvens av Förordning om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den 
allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet (SFS 2015:1074)? 

1.3 Inom- och utomvetenskaplig relevans  

Studien är ett fall av ansvarsutkrävande och har inomvetenskaplig relevans då studien 
ämnar studera hur ansvars- och styrningskedjan ser ut inom Öresundstågstrafiken, för 
att sedan diskutera vilka konsekvenser en otydlig kedja får för demokratin. Det är 
intressant för studier inom statsvetenskap, eftersom uppsatsen tar upp komplexiteten 
gällande ansvarsutkrävande och de problem som uppstår när allt fler aktörer medverkar 
i en process. Utöver ansvarsutkrävande behandlas även ämnen såsom förvaltning, 
styrning, partnerskap och demokrati. Då införandet av ID-kontroller inom 
Öresundsregionen infördes för kort tid sedan, är det ett relativt outforskat område och 
därmed erforderligt samt intressant att undersöka.  
 
Uppsatsen har även en utomvetenskaplig relevans då det är intressant för samhället att 
förstå ansvars- och styrningskedjan inom Öresundstågstrafiken. Det är viktigt att veta 
vilken aktör man ska vända sig till när man vill utkräva ansvar samt vilka skyldigheter 
respektive aktör har. ID-kontrollerna har orsakat många problem inom tågtrafiken och 
för deras dagliga pendlare. Därmed är det relevant att utreda hur fallet ser ut, för att 
kunna reda ut vilka konsekvenser som medföljer vid en otydlig ansvars- och 
styrningskedja.  

1.4 Avgränsningar 

1.4.1 Granskade områden  

Studien avser som ovan nämnt enbart att undersöka identitetskontrollerna (ID-
kontrollerna) vid transporter till Sverige från en annan stat. Detta i enlighet med 
Förordning om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen 
eller den inre säkerheten i landet (SFS 2015:1074), som började gälla den 4 januari 
2016. Det tillfälliga återinförandet av gränskontroller vid inre gräns den 12 november 
2015 kommer således inte att behandlas i denna uppsats. Anledningen återknyts till att 
det skiljer i vem som utför gränskontrollerna i jämförelse med ID-kontrollerna. I fallet 
gränskontroller utförs kontrollerna av en myndighet, polisen, men i fallet ID-
kontrollerna är kontrollen ålagd transportören. Att behandla dessa två fall i samma 
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studie ter sig därför olägligt eftersom de skiljer sig åt i vilken roll operatören har, vilket 
i sig skulle öppna upp för olika analysredskap.  
 
Vi kommer enbart att studera ID-kontrollerna på station Kastrup för 
Öresundstågstrafiken över Öresundsbron, och inte resterande berörda transportörer. 
Fokus kommer främst att ligga på svensk sida i fallet, danska operatörer kommer dock 
att ingå i analysen. Fallet utgår ifrån en svensk lag och vi önskar undersöka vilka 
konsekvenser en otydlig ansvarskedja får i ett demokratiskt system. Således anser vi en 
begränsning till Sveriges politiska system vara befogat.  

1.5 Begreppsdefinitioner 

För att få klarhet i vad som menas med ansvar och ansvarsutkrävande, kommer vi att 
definiera dessa begrepp utifrån tidigare forskning. Julia Steets beskriver i sin bok 
Accountability in public policy partnership (2010) ansvarsutkrävande (eng. 
accountability) med hjälp av uppslagsverket Merriam-Webster: 
 

[Accountability is] the quality or state of being accountable; especially: an obligation or 
willingness to accept responsibility or to account for one’s actions. 

 
                                                                              (Merriam-Webster i Streets 2010, s.14) 
 
Författaren menar att citatet innehåller två viktiga element som kan förklara 
ansvarsutkrävande, att ansvara inför något samt vilka som innehar en skyldighet (Steets 
2010, s.14). Vi har valt att definiera ansvarsutkrävande likt Julia Steets. 
 
Begreppen politiker och operatörer förekommer i vår frågeställning. Med politiker 
menar vi huvudmän som fattar politiska beslut, i vårt fall regeringen och riksdagen. 
Med operatörer menar vi de som verkställer politiska beslut, i vårt fall till exempel 
Skånetrafiken och DSB. Region Skåne betraktas i detta fall som operatör. Begreppet 
aktör används som ett generellt begrepp i uppsatsen, vilket kan åsyfta de förvaltningar, 
myndigheter, institutioner och företag som är inblandade i ansvarskedjan i vårt fall. 
Dock finns det ingen hierarkisk ordning i begreppet, en aktör kan både omfatta politiker 
och operatörer. 

1.6 Disposition 

 
Följande studie inleds med en inledning som kort redogör för problemområdet tillika 
fallet. Ovan har även syfte och frågeställning presenterats, samt även studiens 
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avgränsningar. I kapitel 2 redogör vi för vårt metodval samt även vilket material vi har 
använt oss av i studien. I kapitel 3 introducerar vi studiens vetenskapliga teorier och 
ansatser. Här presenteras det teoretiska ramverk som kommer att användas i vår analys 
av det insamlade materialet. I kapitel 4 presenteras resultatet av det insamlade 
materialet. Först presenteras en bakgrund av de aktörer som berör fallet, i syfte att skapa 
förförståelse för det insamlade materialet. Sedan följer en analys, i vilken empiri och 
teori varvas. Slutligen innehåller det sista kapitlet en avslutande diskussion, där studien 
vävs samman och förslag på vidare forskning diskuteras. 
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2 Metod och Material 

2.1 Metodval 

För att undersöka utkrävandet av ansvar mellan politiker och verkställande aktörer inom 
svensk förvaltning kommer vi att utföra en deskriptiv fallstudie som är analytisk. I 
boken Fallstudien som forskningsmetod skriver författaren Sharan B Merriam att valet 
av fallstudie som metod beror på vilka frågeställningar man använder sig av. Valet av 
fallstudie som metod beror även på om fallet är avgränsat samt de förväntningar man 
har på slutresultatet. Fallstudier lämpar sig alltså när man studerar ett specifikt fenomen 
(Merriam 1994, s.24). Eftersom vår forskningsstudie är deskriptiv i den bemärkelsen att 
den avser att förklara hur styrnings- och ansvarskedjan fungerar inom det specifika 
fallet ID-kontroller i Öresundstågstrafiken, lämpar det sig alltså att utforma forskningen 
genom en fallstudie. 
 
I vår studie har vi spårat ansvaret genom att utföra en kartläggning över styrningen i 
fallet. För att kunna tydliggöra vad som står i vårt huvudmaterial, som består utav 
offentliga handlingar, och på så vis reda ut vilken aktör man kan utkräva ansvar från, 
har vi kontaktat berörda aktörer via e-mail och telefon. Dessa telefon- och mailkontakter 
är främst ett komplement till vårt huvudmaterial. Vi har använt oss av denna metod för 
att kunna bekräfta att vi har uppfattat de offentliga handlingarna samt respektive 
aktörers hemsidor rätt. Frågorna vid samtalen har handlat om att kartlägga ansvaret och 
att klargöra vad de olika aktörerna har fått för direktiv vid implementering av införandet 
av ID-kontrollerna. Metoden har varit effektiv i den bemärkelsen att styrningen lättare 
har kunnat tydliggöras och i och med det, ansvarskedjan.   

2.1.1 Fallstudie som metod 

Merriam menar att det finns flera fördelar med att utforma uppsatsarbetet genom en 
fallstudie. Det ger en fördjupad förståelse av den företeelse vi ämnar undersöka. Vår 
studie är kvalitativ, vilket innebär att uppsatsen har få analysenheter som studeras 
grundligt för att på så vis få en tydligare bild av vårt forskningsproblem. Studier som 
tillämpar metoden fallstudie får ofta en mer utvecklande och kontextuell karaktär. 
Merriam menar att det beror på att fallstudier ofta är mer konkreta och lättare att 
applicera i vardagen än studier som är baserade på abstrakt teori (Merriam 1994, s. 28-
29).  
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I boken Metodpraktikan skriver författarna Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik 
Oscarsson och Lena Wängnerud att det kan uppstå komplikationer när man använder 
sig av en fallstudie som inte är jämförande. En fallstudie innebär att det blir svårare att 
avgöra om teorin får stöd eller inte (Esaiasson m.fl. 2003, s.120). Vi studerar enbart 
styrnings- och ansvarskedjan i fallet ID-kontroller inom Öresundstågstrafiken. Studien 
är en deskriptiv fallstudie med analytiska inslag som ämnar förklara och analysera hur 
ansvarskedjan ser ut, därför anser vi att studien inte påverkas av ovanstående redogjorda 
komplikation. Detta på grund av att vi inte syftar till att förklara om ansvarskedjan inom 
fallet är bra eller dåligt och inte heller varför det ser ut som det gör. Fallstudien ska, som 
tidigare nämnt, redogöra för hur processen av ansvar och styrning ser ut för att kunna 
reda ut komplexiteten i fallet. 

2.2 Material 

Vårt huvudsakliga material består utav offentliga handlingar som vi har begärt ut från 
berörda instanser samt även hämtat från deras hemsidor: Närings- och 
Justitiedepartementet, Trafikverket, Region Skåne tillika Skånetrafiken, Securitas och 
Öresundståg AB. Vi har tagit del utav styrdokument, mötesanteckningar, tilläggsavtal 
etc. Ibland har inte några offentliga handlingar funnits tillgängliga, eftersom 
operatörerna i vissa fall har fått agera snabbt eller för att de inte har behövt fatta några 
beslut i fallet. Vi har då haft telefonmöten för att utreda vilken roll operatören har haft. 
Materialet består också av telefonintervjuer och mailkonversationer, vilket främst som 
ovan beskrivet, har ett kompletterande syfte eftersom det har varit svår att få en 
övergripande bild av fallet enbart utifrån hemsidor och offentliga handlingar. Valet av 
material har gjorts utifrån vårt syfte att spåra styrningskedjan, för att därmed utreda var 
ansvaret ligger och sedan även analysera resultatets innebörd.  
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3 Teoretiskt Ramverk 

I denna uppsats kommer principal-agent-teorin vara vårt huvudsakliga 
analysredskap, vilken presenteras här under med en avslutande diskussion om för- 
och nackdelar med teorin. Utöver principal-agent-teorin kommer det teoretiska 
ramverket bestå av teorier om styrning och förvaltning. I syfte att kunna diskutera 
vårt resultat utifrån den demokratiska aspekt som framställdes i inledningen 
kommer teorier gällande ansvarsutkrävande i förhållande till en demokratis 
legitimitet komplettera det teoretiska ramverket.  

3.1 Ansvarsutkrävande och principal-agent-teorin 

Författaren Julia Steets behandlar frågan om ansvar och ansvarsutkrävande mellan 
principal och agent i sin bok Accountability in Public Policy Partnerships. 
Ursprungligen härstammar begreppet ansvarsutkrävande från 1700-talet, där den 
som ansågs vara ansvarsfull fick i uppdrag att ansvara för förvaltning av pengar. 
Aktörer, i detta fall principalen, betrodde sina pengar för att förvaltas av någon 
annan (agenten), som i sin tur åtog sig skyldighet att förvalta dessa pengar 
ansvarsfullt utifrån uppsatta regler. Ansvarsutkrävande omfattar alltid minst två 
parter, eftersom det är ett koncept som utgår från en relation mellan aktörer 
(Steets 2010, s.15). 

3.1.1 Principal och agent 

I sin bok utgår Steets utifrån teorin om principal-agent. Principalen är den aktör 
som bistår agenten med exempelvis pengar och detta gör de enbart om de vet att 
agenten kan leva upp till sina förpliktelser och förvalta pengarna utifrån 
principalens intressen (Steets 2010, s. 15). Sean Gailmard tar även upp teorin om 
principal-agent i den vetenskapliga artikeln Accountability and Principal-Agent-
Theory, som är ett kapitel ur boken The Oxford Handbook of Accountability. 
Enligt Gailmard är principaler de aktörer som använder sig av åtgärder, såsom 
beslut eller kontrakt, för att skapa incitament åt agenten att utföra sin ålagda 
uppgift. Agentens uppgift är att implementera beslutet och hela tiden utgå från 
principalens intressen, så att slutresultatet uppfyller principalens direktiv. 
Eftersom principal-agent-teorin tar upp problematik såsom agenters vilja att utföra 
principalens beslut, menar Gailmard att teorin utgör ett naturligt ramverk vid 
undersökning av ansvarsutkrävande vid politiska institutioner (Gailmard 2014, 
s.1). 
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För att kunna hålla agenten ansvarig, menar Steets vidare att principalen behöver 
tillräcklig information om agentens beteende och verksamhet. Steets menar även 
att principalen måste ha ett visst inflytande över medlet, det vill säga förmågan att 
införa positiva eller negativa påföljder. Principalens förmåga att införa sanktioner 
är ett sätt att kontrollera att agenten uppfyller kraven för det anförtrodda 
uppdraget (Steets 2010, s.15). Steets menar att ansvarsutkrävande för en agent 
består av tre förpliktelser. För det första ska de uppge korrekt information om sin 
verksamhet och de uppgifter de ansvarar för. Dessa uppgifter ska med hänvisning 
till vissa normer, regler eller förväntningar utföras på ett korrekt vis och även 
utvärderas. Slutligen ska agenten erkänna sina förpliktelser som rör verksamheten 
och ta ansvar för sina handlingar (Steets 2010, s.15) Utifrån principalens 
perspektiv är ansvarsutkrävande en mekanism som försäkrar att agenten inte 
utnyttjar sin auktoritet för personlig vinning och att agenten alltid agerar utifrån 
principalens intressen. Om principalen besitter tillräckligt mycket kontroll över 
agenten, anses agentens myndighetsutövande vara legitim (Steets 2010, s.15).  

3.1.2 ”The problem of many hands” 

I dagens samhälle består många verksamheter av stora organisationer. När en 
individ är anförtrodd till att göra en uppgift, är det lätt att utkräva ansvar från den 
personen om resultatet inte uppfyller principalens krav. Steets menar att vårt 
moderna samhälle med stora organisationer som agenter har gjort det svårare att 
utkräva ansvar, eftersom det är svårt att urskilja vem som kan hållas ansvarig i 
organisationen (Steets 2010, s.19). Svårigheten med att utkräva ansvar vid 
implementering av politiska beslut förklaras av Dennis Thompson som definierar 
problematiken som följande: 
 

Because many different officials contribute in many ways to decisions and policies of 
government, it is difficult even in principle to identify who is morally responsible for 
political outcomes. This is what I call the problem of many hands. 

                                                                          (Thompson i Steets, 2010, s.19) 
 

Thompson kallar problemet som uppstår för “the problem of many hands”, vilket 
innebär att det är svårt att urskilja hos vem ansvaret ligger när det är flera aktörer 
inblandade i verksamheten. Dessutom är det svårare att utkräva ansvar från en 
individ, när hela organisationen har varit delaktig i implementeringen av beslutet. 
På så vis undviker enskilda individer i verksamheten att ta ansvar för sina 
handlingar, eftersom de lägger skulden på hela organisationen (Steets 2010, s.19). 

3.1.3 Intressekonflikter mellan aktörerna  

Principal-agent-teorin utgår från att båda parter är autonoma aktörer. Agenten är 
rationell som försöker maximera sin förväntade nytta (Steets 2010, s.17). Steets 
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menar att det uppstår ett problem när de olika parternas nyttofunktioner skiljer sig 
åt, eftersom agenten oftast inte agerar utifrån principalens intresse utan sitt eget. 
Oväntade händelser kan ske när beslut ska implementeras och dessa händelser kan 
agenten inte alltid påverka. Principalen kan aldrig med fullständig säkerhet veta 
allt om agentens beteende i förväg. Steets menar att det uppstår en asymmetri vid 
tillhandahållandet av information, där agenten alltid kommer vara mer 
informerade om verksamheten samt de problem som uppstår vid 
implementeringen än principalen (Steets 2010, s. 17).  
 
Eftersom principal-agent-teorin tar upp tre grundläggande problem såsom 
divergerande mål, situationer av osäkerhet och informationsasymmetri medför en 
principal-agent-relation nackdelar för de båda parterna. De kostnader som uppstår 
beror på att agenten antingen frångår från att agera utifrån principalens intressen 
eller om resultatet av agentens implementering inte uppfyller principalens 
förväntningar. För att minimera de negativa ekonomiska påföljder som uppstår, 
eller med andra ord öka agentens ansvarsutkrävande gentemot principalen, 
förklarar Steets att man måste utfärda fler sanktioner och öka agentens incitament 
att agera utifrån principalens intressen (Steets 2010, s. 17-18). Författaren ställer 
sig sedan frågan angående hur man kan stärka ansvarsutkrävandet mellan 
principalen och agenten. Steets menar att det är viktigt att ha ett tydligt kontrakt 
mellan de båda parterna och detta kontrakt ska tydliggöra vem som är principal 
respektive agent (Steets 2010, s. 17-18).   
 
Samtidigt är det idag vanligt att samarbeta i olika partnerskap, både i offentlig och 
privat sektor, och det är därför viktigt att också kunna utkräva ansvar från dessa 
partnerskap. Steets menar att de invändningar som finns mot partnerskap ofta 
grundar sig på frågor kring ansvarsutkrävande och hur det försvåras då flera 
aktörer finns inblandade. Det finns en rädsla för att ansvarskedjan försvagas då 
agenten delegerar en del auktoritet till själva partnerskapet, vilket förlänger kedjan 
av ansvar ytterligare. Detta kan i sin tur resultera i att agenten som ursprungligen 
ansvarade för att exempelvis verkställa ett beslut, får en försvagad kontroll över 
resultatet. Steets menar att organisationer som inte har välfungerande system för 
ansvarsutkrävande som kan kompensera detta tapp av kontroll kan förvänta sig en 
politisk motreaktion (Steets 2010, s. 34-35).  

3.1.4 För- och nackdelar med principal-agent-teorin 

I boken Accountability and Democracy: The Pitfalls and Promise of Popular 
Control skriver även författaren Craig T. Borowiak om vilka svagheter och 
styrkor teorin om principal-agent har. Författaren hävdar att dagens 
samhällsvetenskapliga diskurs domineras av en smal och disciplinerad 
ansvarsmodell på grund av den utbredda användningen av principal-agent-teorin. 
Ansvarsutkrävande studeras genom att en huvudman, principal, håller en aktör, 
agent, till svars och tvingar denna aktör att upprätthålla huvudmannens intressen 
(Borowiak 2011b).  
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Fortsättningsvis förklarar författaren att teorin är positiv i den bemärkelsen att den 
förklarar hur motstridiga intressen samt undanhållande av information begränsar 
effekterna av det anförtrodda ansvaret. Borowiak menar att teorin har flera brister 
när det kommer till att förklara vad demokratiskt ansvar är. Enligt författaren 
fokuserar teorin för mycket på hierarkiska institutioner och att disciplinera 
tjänstemän efter principalens måttstock. Borowiak hävdar att solidariteten blir 
bekostad av detta och att det bidrar till en konservativ partiskhet som gynnar 
offentliga aktörer (Borowiak 2011b).  
  
Även Gailmard förklarar fördelarna med att använda sig av principal-agent-teorin 
i studier om ansvarsutkrävande. Författaren menar att teorin är flexibel i sitt 
tolkningssätt samt att man effektivt kan tolka aktörers handlande och 
ansvarsutkrävandet av offentliga beslutsfattare och allmän ordning. Det finns 
rikligt med litteratur inom teorin och den studeras flitigt än idag, eftersom man 
kan applicera teorin på både politiska -och ekonomiska fall. Inom statsvetenskap 
tillämpas teorin vid studier av asymmetrisk information och incitamentsproblem 
inom upphandling. Teorin förklarar hur aktörer agerar utefter särintressen 
(Gailmard 2014). 
 
Det finns även svagheter med att använda principal-agent-teorin. Gailmard menar 
att principal-agent-teorin inte är lämpad att använda för att analysera en aktörs 
ansvar gentemot en annan aktör vid fall där aktörerna inte är beroende av varandra 
samt inte kan påverka varandras beteenden och handlingar. Gailmard förklarar 
även att flexibiliteten av teorin kan utgöra en begränsning, eftersom teorin inte har 
några tydliga ramar att gå efter (Gailmard 2014). 

3.2 Otydlig styrning 

 
I boken Förvaltning, stat och samhälle skriver författaren Lennart Lundquist om 
implementering av beslut och hur detta går till. Lundquist förklarar att processen 
inleds med en beredning där politikerna anger vad de vill ha utrett. Styrningen av 
beredningen ser olika ut från fall till fall, där man ibland ger tydliga direktiv till 
agenterna och ibland ger man enbart lösa ramar i form av målsättningar eller 
riktlinjer (Lundquist 1992, s.97). Implementering av politikernas beslut vid 
otydliga direktiv innebär att förvaltaren, agenten, får mer handlingsutrymme. 
Detta medför att politikernas kontroll över förvaltaren inte blir lika påtaglig som 
vid direkt styrning, där handlingsfriheten för förvaltaren är åtstramad genom 
tydliga direktiv (Lundquist 1992, s.99). 

3.2.1 Decentraliseringen 
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Vid studier av organisering inom svensk förvaltning anser Lundquist att man bör 
diskutera ämnet utifrån termerna centralisering och decentralisering. På så vis får 
man en tydligare bild av styrningskedjan. Författaren förklarar innebörden av 
decentralisering genom att förklara det som utlokalisering av offentlig verksamhet 
från stat till kommun. Kompetensen delegeras inom en organisation och 
kompetensen förflyttas även från central- till regional organisation. Termen 
används ofta synonymt med kommunalisering, där motsatsen, centralisering, 
innebär att staten ombesörjer verksamheten (Lundquist 1992, s.114). 
 
Lundquist menar att autonomi gentemot de centrala makthavarna är centralt för 
termen decentralisering. Denna autonomi innebär att regionala verksamheter har 
fått mer handlingsfrihet och handlingsförmåga. Författaren menar att ju fler 
sakområden som den regionala verksamheten ansvarar för, samt hur viktiga dessa 
är, desto mer decentraliserad är verksamheten. Lundquist förklarar att 
decentraliseringen har medfört att aktörer har ett starkt intresse av att tillgodose de 
egna lokala önskemålen (Lundquist 1992, s.115-116).  
 
Implementeringsuppgifter har överförts från staten till kommunerna och som en 
följd av detta har statliga organisationer fått i uppdrag att bedriva tillsyn, för att se 
till att den regionala verksamheten sköter sig. Den tydliga uppdelningen av 
uppgifter mellan departement och ämbetsverk finns inte på samma sätt idag 
(Lundquist 1992, s.119). I och med detta menar Lundquist att det har tillkommit 
ett styrningsproblem mellan rikspolitiker och förvaltningen (Lundquist 1992, 
s.122).  
 
I boken Governance, Politics and the State förklarar författarna Jon Pierre och B. 
Guy Peters hur den centralstyrda staten har försvagats, vilket har blivit mer 
påtagligt under de senaste decennierna. Enligt författarna Pierre och Guy Peters 
beror detta på att statens och samhällets relation till varandra har förändrats. 
Staten har tagit ett steg bak och gett mer utrymme åt ett marknadsstyrt samhälle. 
Denna övergripande förändring av värdesystem kan återigen förklaras med hjälp 
utav principal-agent-teorin, där staten är subordinerad i förhållande till marknaden 
(Pierre & Guy Peters 2000, s.170). Denna allokering av makt och styrning, 
innebär även en allokering av ansvar.  

3.3 Legitimitet och ansvarsutkrävande 

Pierre och Guy Peters redogör för offentlig byråkrati utifrån teorin om principal-
agent. Författarna redogör för hur principaler, exempelvis beslutande politiker, 
försöker styra och skapa kontroll över sina agenter genom kontrakt eller andra 
åtaganden. Dessa agenter, ofta bolag eller individuella byråkrater, har ofta ett 
särintresse som kan försummas på grund av principalens beslut och därmed 
försöker agenterna hitta kryphål i kontraktet. (Pierre & Guy Peters 2000, s.44). 
Principalens beslut är legitim politik, vilket representerar regeringen. Pierre och 
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Guy Peters menar att agentens vilja att undgå kontraktet gör att legitimiteten i 
besluten försvagas och att det förväntade resultatet av beslutet avviker från det 
faktiska slutresultatet (Pierre & Guy Peters 2000, s.44). 
 
Tilman Rodenhäuser undersöker i den vetenskapliga artikeln Another Brick in the 
Wall: Carrier Sanctions and the Privatization of Immigration Control hur 
transportörsansvaret (eng. carrier sanctions) förhåller sig till internationell rätt. 
Rodenhäuser menar att problem uppstår när transportörer är skyldiga att 
kontrollera migranters dokument vid embarkering, och att förneka dem 
ombordstigning om dokument saknas. Om transportörer inte enbart avvisar 
migranter, utan också asylsökanden som enligt internationell lag är berättigade 
skydd uppstår problem. Rodenhäuser identifierar i detta scenario ett dilemma 
gällande inrättandet av statligt ansvar (Rodenhäuser 2014, s. 223). 
 
Rodenhäuser menar att svårigheten att utkräva ansvar för de icke-statliga 
aktörernas agerande från staten är ett problem. När en transportör avvisar en 
asylsökande rätt att resa in i ett land förnekas den asylsökande rätten till prövning 
av dess individuella fall (Rodenhäuser 2014, s. 223). Rodenhäuser initierar att 
transportöransvaret fungerar som en täckmantel för stater, då de skjuter över 
ansvaret för hanteringen av invandring på aktörer som inte utgörs av en 
myndighet. Det uppstår en lucka i ansvarsutkrävandet, eftersom de privata 
aktörernas agerande inte nödvändigtvis kan hänvisas till staten (Rodenhäuser 
2014, s. 234).  
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4 Analys och Resultat 

Studien har ämnat kartlägga styrningskedjan och händelseförloppet vid 
implementeringen av regeringens förordning (2015:1074) för Öresundstågtrafiken 
i syfte att utreda ansvaret och dess komplexitet i fallet. I detta kapitel presenteras 
resultatet av det insamlade materialet. Kapitlet inleds med en bakgrund om 
kollektivtrafiken i Skåne och Öresundstågstrafiken, eftersom det skapar en 
förförståelse vid kommande analys av materialet. Resultatet presenteras sedan i en 
analys där vi varvar empiri och teori. För att skapa en tydligare struktur i analysen 
så har kapitlet en likartad struktur som kapitel 3.  

4.1 Bakgrund 

4.1.1 Region Skåne: regional kollektivtrafiksmyndighet  

Kollektivtrafiken i Skåne bedrivs av den regionala kollektivtrafikmyndigheten 
Region Skåne i enlighet med Lag om kollektivtrafik 2 kap. (SFS 2010:1065). 
Region Skåne ansvarar för att upprätthålla en fungerande och tillgänglig 
kollektivtrafik. Denna myndighet är samhällsfinansierade, där cirka 57 % av 
kostnaderna täcks genom biljettintäkter och andra externa intäkter, resten är 
skattemedel från Region Skåne. I och med detta, menar myndigheten att de har ett 
ekonomiskt samt politiskt ansvar. Region Skåne både beställer kollektivtrafiken i 
Skåne Län samt utför den genom förvaltningen Skånetrafiken (Region Skåne 
2015a). I trafikförsörjningsprogrammet, som beslutas av regionfullmäktige, 
förklaras målen för den regionala kollektivtrafiken och hur den kan utvecklas. 
Tillsammans med budgeten utgör trafikförsörjningsprogrammet det viktigaste 
styrdokumentet för kollektivtrafiken i Skåne Län (Region Skåne 2016a). 
 
Skånetrafiken driver den samhällsfinansierade kollektivtrafiken och ansvarar 
bland annat för Öresundstågen. Det ska dock poängteras att Region Skåne är 
Skånetrafiken, den juridiska personen i fallet är således Region Skåne. Även fast 
det administrativa utförs av Skånetrafiken så är det i formell mening Region 
Skåne som är aktör. Inom Skånetrafiken ansvarar och leder 
kollektivtrafiknämnden planering, upphandling, marknadsföring och information. 
Denna nämnd har till uppgift att verkställa trafikförsörjningsprogrammet som 
beslutas av Region Skåne. Kollektivtrafiknämnden ansvarar även för samarbetet 
med den kommersiella kollektivtrafiken som bedrivs inom regionen (Region 
Skåne 2016a). På Skånetrafikens hemsida förklarar förvaltningen att Region 
Skånes politiker har det yttersta ansvaret för att Skåne Län har bra och tillräckligt 
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mycket tågtrafik. Kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän 
utvecklar trafiken baserat på riktlinjer beslutade av Region Skåne (Skånetrafiken 
a).  

4.1.2 Öresundstågstrafiken 

Öresundstågen trafikerar bland annat sträckan över Öresundsbron mellan Sverige 
och Danmark inom Region Skåne. Öresundståg AB är ett offentligt ägt 
aktiebolag. De sex länen som är huvudmän för Öresundstågstrafiken äger bolaget. 
Dessa utgörs av Skånetrafiken, Blekingetrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken 
Kronoberg, Hallandstrafiken och Västtrafik. Dessa län är i sin tur formella 
avtalsparter gentemot Transdev Sverige AB som är den operatör som utför 
trafiken. På den svenska sidan bemannar Transdev tågen, och på den danska sidan 
bemannar DSB (Danske Statsbaner) tågen. Öresundstågstrafiken bedrivs i ett 
samarbete mellan Skånetrafiken, danska Transport- og Bygningsministeriet och 
DSB, vilket finns nedtecknat i ett samarbetsavtal (Öresundståg AB; Sjölin 2016). 

4.2 Ansvarsutkrävande och principal-agent-teorin 

4.2.1 Principal och agent 

Enligt Gailmard (2014, s.1) och Steets (2010, s. 15) är principaler de aktörer som 
använder sig av beslut för att skapa incitament åt agenten att utföra sin ålagda 
uppgift. Agentens uppgift är således att implementera beslut i enlighet med 
principalens direktiv. Regeringens beslut om förordningen (SFS 2015:1074) 
innebär en direkt skyldighet för transportörerna att kontrollera ID-handlingar vid 
inresande från annan stat. Således identifierar vi i vår analys av det studerade 
fallet transportörerna (Skånetrafiken och DSB) samt operatörerna (Region Skåne) 
som agenter och regeringen, tillika staten, som principal i enlighet med principal-
agent-teorin.  
 
Skånetrafiken har tillsammans med DSB i uppdrag att säkerställa att alla resenärer 
som reser till Sverige kan uppvisa giltig ID-legitimation (Skånetrafiken b). Dock 
är det DSB som formellt ansvarar för ID-kontrollerna i enlighet med 
förordningen, eftersom det är DSB som är transportör på dansk sida där 
kontrollerna enligt lag ska utföras. DSB tar formellt på sig ansvaret i Tillæg 1 til 
Samarbjedsaftale mellem Skånetrafiken og DSB og Transport og 
Bygningsministeriet (Region Skåne 2015b). En viktig del av principal-agent-
teorin i förhållande till ansvarsutkrävande är att agenten erkänner sitt ansvar. 
Detta blir viktigt när ansvar ska utkrävas. Om agenten inte känner till sin 
förpliktelse av ansvar, skulle detta innebära att det inte finns ett åtagande från 
agentens håll, vilket i sin tur försvårar ansvarsutkrävandet av agenten. 
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Julia Steets (2010) menar även att i en relation mellan principaler och agenter 
krävs det incitament från principalens sida för att få en agent att genomföra 
principalens beslut. Steets menar därför att principalen måste ha ett visst 
ekonomiskt inflytande i form av positiva eller negativa sanktioner. I ovan nämnda 
förordning finns det beskrivet att en sanktionsavgift om 50 000 kronor per 
transporttillfälle ska tas ut om transportören inte fullgjort sin skyldighet. 
Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen ska kontrollera att 
transportörerna har genomfört en ID-kontroll, och ska vid överträdelser från 
transportörens sida underrätta Transportstyrelsen som är tillsynsmyndighet och 
utför en prövning i frågan (SFS 2015:1074).  

4.2.2 ”The problem of many hands” 

Dagens samhälle har verksamheter i form av organisationer. Detta innebär att det 
kan vara svårt att urskilja vem man kan utkräva ansvar från i organisationen. Det 
problem som uppstår när många aktörer är inblandade vid implementering av 
beslut benämns som “the problem of many hands” (Steets 2010, s.19). Region 
Skåne, vilket i praktiken är Skånetrafiken, bedriver i ett samarbete med danska 
Transport- og Bygningsministeriet och DSB Öresundstågen som kör över 
Öresundsbron. Eftersom ID-kontrollen enligt lag ska ske innan resenären kommer 
in i Sverige så sker den på sista stationen i Danmark, vilket i detta fall är station 
Kastrup. Magnus Andersson, Affärschef Tåg på Skånetrafiken, beskriver i en 
telefonintervju den 9 december 2016 processen vid införandet av ID-kontrollerna 
på Kastrup. Eftersom Skånetrafiken enbart har ett trafikansvar på svensk sida av 
sundet står DSB som ansvariga för ID-kontrollerna. DSB tog fram det upplägg 
som verkställdes på Kastrup den 4 januari 2016, vilket fortfarande är i bruk idag 
(Andersson 2016).  
 
Flera aktörer har varit inblandade vid införandet av ID-kontrollerna, vilket har lett 
till att ansvarsutkrävandet är otydligt. När flera aktörer delar på ansvaret istället 
för att en specifik aktör innehar hela ansvaret, blir det svårare att utkräva ansvar. 
Det finns en risk att ingen tar ansvar när alla aktörer har ansvar och i och med 
detta blir ansvarsutkrävandet problematiskt. När aktörer väljer att inte ta ansvar 
blir det, som ovan nämnt, svårt att veta vem som ska stå till svars när problem 
uppkommer inom fallet. Den komplexa styrningen har medfört att aktörerna är 
villrådiga över sitt ansvar i frågan om ID-kontrollerna. Denna villrådighet är en 
effekt av att regeringens förordning (SFS 2015:1074) inte gav operatörerna 
tydliga direktiv över hur de ska gå tillväga för att införa ID-kontrollerna och inte 
heller vem som sanktionsavgifterna döms ut till. 

4.3 Intressekonflikter mellan aktörerna  
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Vi kan i det studerade fallet identifiera två intressekonflikter. Först kan vi 
identifiera en intressekonflikt mellan principalen och agenten. Regeringens 
intresse att få bättre kontroll över vilka personer som reser in i Sverige genom ett 
utökat transportörsansvar strider mot operatören Region Skånes (via 
Skånetrafiken) intresse att effektivt bedriva kollektivtrafik i Skåne. För det andra 
kan vi även identifiera en andra intressekonflikt mellan de två operatörerna 
Skånetrafiken och DSB gällande hur ID-kontrollerna på station Kastrup skulle 
finansieras. Principal-agent-teorin pekar på att dessa intressekonflikter, när 
nyttofunktioner skiljer sig åt, skapar problem gällande ansvarsutkrävande.  

4.3.1 Konflikt mellan principal och agent 

Med anledning av regeringens proposition om Särskilda åtgärder vid allvarlig fara 
för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet (prop. 2015/16:67) 
närvarade berörda operatörer på ett möte på Näringsdepartementet den 14 
december 2015. Under mötet lyfter Skånetrafiken frågan om merkostnaden vid 
införandet av ID-kontroller: 
 

För Skånetrafiken kommer ID-kontroller innebära en merkostnad på 50–80 miljoner kr, 
såväl på grund av kostnader för utförande av själva kontrollerna som på grund av 
minskade biljettintäkter. Någon måste betala. Den föreslagna lagen behandlar inte hur 
dessa kostnader ska hanteras.  

 
                                                                                          (Skånetrafiken 2015, s. 4) 
 
Det väcks från agentens håll kritik över de merkostnader ID-kontrollerna kommer 
att innebära. Det finns här en tydlig konflikt av intresse, där agentens ekonomiska 
intressen kommer att påverkas av principalens beslut. Utöver merkostnaden för 
utförandet av ID-kontrollerna tillkommer även övriga finansiella förluster, som 
intäktsförluster till följd av en minskning av resenärer. Det har därför väckts 
frågor kring finansiell kompensation från regeringens håll i fallet.  
 
Region Skåne har i en framställan riktat krav om utökat ekonomiskt stöd (Region 
Skåne 2016b) till näringsdepartementet, bland annat med anledning av de 
merkostnader som uppstått på grund av ID-kontrollerna. I en budgetproposition 
svarar regeringen till framställan under utgiftsområde 25, “Allmänna bidrag till 
kommuner”, i vilket det framgår att kompensation i form av statsbidrag till 
kommun eller landstingssektorn inte kommer att ske (prop. 2016/17:1, 
utgiftsområde 25, s. 29). Däremot återkom regeringen senare i ett 
pressmeddelande om ersättning till transportören:  
 

Regeringen har idag fattat beslut om en förordning som ger transportörer rätt att ansöka 
om ersättning för kostnader som utförs enligt regeringens föreskrifter om ID-kontroller. 
Ersättning lämnas för skäliga kostnader som operatörer av buss, tåg eller passagerarfartyg 
har haft för att utföra ID-kontroller. Kostnaderna ska kunna styrkas. 
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                                                                                           (Regeringskansliet 2016) 
 
Det finns särintressen mellan politikerna och operatörerna i fallet. Steets talar om 
att en principal-agent-relation medför nackdelar för de båda parterna, bland annat 
på grund av divergerande mål och informationsasymmetri. Som följd av 
informationsasymmetrin kommer agenten alltid vara mer informerad om 
eventuella problem som uppstår vid implementeringen. Så är också fallet här, 
Region Skåne och Skånetrafiken har större insikt i vilka problem som uppstår och 
vilka följder det får ekonomiskt. De ekonomiska kostnader ID-kontrollerna 
innebär står i vägen för agentens incitament att följa principalens intresse i frågan, 
något som kan begränsa effekten av det anförtrodda ansvaret. Steets menar att det 
uppstår kostnader i en principal-agent-relation som beror på att agenten frångår 
från att agera utifrån principalens intresse, något som enligt Steets kan minimeras 
genom att ytterligare öka agentens incitament att agera utifrån principalens 
intressen. Genom att bevilja en kompensation till transportörerna för ID-
kontrollerna, stärker regeringen incitamentet att följa deras intresse i fallet.  
 
Transportörerna är enligt lag skyldiga att genomföra ID-kontrollerna och kan vid 
utebliven kontroll åläggas en sanktionsavgift. Regeringens beslut att bevilja 
kompensation till berörda aktörer kan därför betraktas som ytterligare ett 
incitament på att följa den nya förordningen, eftersom intressekonflikten mellan 
principalen och agenten minimeras. Samtidigt ska det uppmärksammas att berörda 
transportörer får söka ersättning från en fast summa. Givet att alla transportörer 
söker kommer därför inte full ersättning att kunna utgå. Dessutom är regeringen 
tydlig med att förlorade intäkter inte kommer att kompenseras. Indirekta effekter 
av ID-kontrollerna såsom intäktsförluster till följd av färre resenärer är svåra att 
styrka, vilket också är ett krav från regeringen. Detta kan i sin tur innebära att 
intressekonflikten, trots regeringens beslut om kompensation, kan komma att 
kvarstå eftersom de indirekta konsekvenser av ID-kontrollerna inte kompenseras 
ekonomiskt.   

4.3.2 Konflikt mellan samarbetsparterna  

I det studerade fallet är det många aktörer inblandade. Enligt Steets kan 
ansvarsutkrävande försvåras av att agenter samarbetar med andra aktörer inom ett 
partnerskap (Steets 2010, s. 34-35). I det studerade fallet har Region Skåne genom 
Skånetrafiken ett samarbete med DSB och Transport og Bygningsministeriet. 
Inför verkställandet av ID-kontrollerna uppstod en diskussion kring hur 
uppkomna merkostnader skulle finansieras. En intressekonflikt mellan de två 
aktörerna DSB och Skånetrafiken kan här urskiljas.      
 
I diskussionen föreslog först dansk sida, DSB, att en avgift skulle åläggas de 
resenärer som passerade kontrollen, för att kompensera merkostnaden. Den 
svenska sidan ställde sig starkt kritiskt mot detta, eftersom en sådan avgift skulle 
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drabba resenärerna hårt, vilket i sin tur skulle få en negativ effekt på marknaden. 
Skånetrafiken har som konsekvens av gräns- och ID-kontrollerna och de förlängda 
restiderna tappat runt 15-20% i resenärer. Tappet hade blivit ännu större om en 
avgift hade införts. Därför förhandlades det fram en ekonomisk uppgörelse om att 
DSB och Skånetrafiken delar lika på merkostnaderna för att genomföra ID-
kontrollerna på Kastrup (Andersson, telefonintervju 2016).  
 

Eftersom vi har ett samarbete mellan dansk och svensk sida så var det rimligt att vi gick 
in och tog ett ekonomiskt ansvar för organiseringen av ID-kontrollerna, och vi vill ju då 
också undvika att man från dansk sida hade lagt på en avgift. [...] Det var ett 
ställningstagande från Skånetrafiken, och det var ett ställningstagande som också 
backades upp av regionpolitiken fullt ut. Så det var ett aktivt val [att dela på 
merkostnaden] från Region Skånes sida.  

 
                                             (Andersson, telefonintervju 2016) 
 
Skånetrafiken har ett trepartsavtal om samarbetet för Öresundstågtrafiken. 
Tekniskt sätt så hanteras de frågor som uppstod vid införandet av ID-kontrollerna 
genom att teckna tilläggsavtal till det sedan tidigare befintliga samarbetsavtalet 
(Andersson, telefonintervju 2016). Parterna fastställer i Tillæg 3 til 
Samarbjedsaftale mellem Skånetrafiken og DSB og Transport og 
Bygningsministeriet att så länge kraven om ID-kontroll kvarstå ska Skånetrafiken 
och DSB dela lika på omkostnaden. DSB förbinder sig även till att inte ta ut en 
avgift från resenärerna så länge Skånetrafiken betalar hälften av omkostnaderna. 
DSB ger löpande Skånetrafiken insikt i underlaget för omkostnaderna till ID-
kontrollerna (Region Skåne 2016c). 
 
Här har det uppstått en intressekonflikt mellan dansk och svensk sida. DSB 
önskade täcka de tillkomna extrakostnaderna samtidigt som Skånetrafiken 
värnade om att ID-kontrollerna skulle få så liten effekt som möjligt för 
resenärerna, eftersom de i högsta mån ville förhindra en minskning av resenärer. 
Konflikten löstes genom att parterna kom överens om att solidariskt betala för 
merkostnaderna, trots att DSB formellt ansvarar för ID-kontrollerna. Som effekt 
av det partnerskap Öresundstågstrafiken bedrivs i, är inte enbart en aktör 
inblandade i ansvarskedjan, utan flera. Skånetrafiken ville förhindra en avgift som 
skulle drabba deras resenärer hårt och ansåg det därför vara nödvändigt att gå in 
och ta ett ekonomiskt ansvar i fallet. Som tidigare nämnt finns det en risk att “the 
problem of many hands”-uppstår när flera aktörer är inblandade vid 
implementeringen av ett beslut, vilket i sig leder till att så många har ansvar att 
ingen har ansvar.  
 
Som vi ska se i nästa avsnitt finns det bland operatörerna en osäkerhet om vad 
som faktiskt sker om ansvar utkrävs, alltså om en sanktionsavgift skulle dömas ut. 
Formellt skulle den riktas mot DSB, men med ovan nämnda tilläggsavtal i åtanke 
så skulle sanktionsavgiften kunna betraktas som en omkostnad för ID-
kontrollerna. Vilket skulle innebära att Skånetrafiken ska betala hälften av 
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beloppet, är inte Skånetrafiken då en del utav ansvarsutkrävandet? Analysen här 
visar på att ansvarsutkrävandet i fallet är komplext. 

4.4 Otydlig styrning och dess inverkan på 
ansvarsutkrävandet  

Under ovan nämnda mötet på Näringsdepartementet den 14 december 2015 lyfter 
Skånetrafiken frågan om hur sanktionsavgifterna på transportörer kommer att 
dömas ut inom Öresundstågstrafiken:  
 

En invändning mot förslaget är också att kontrollerna kommer ske på dansk sida av 
DSB, men om DSB brister i kontrollen döms sanktionsavgiften ut på svensk sida mot 
svensk aktör som inte utfört kontrollen. 

 
                                                                                                  (Skånetrafiken 2015) 
 
Under telefonintervjun med Andersson framkommer det att ovanstående situation 
ännu inte har varit aktuell. Det finns fortfarande frågetecken inom Skånetrafiken 
om vad som skulle hända om en sanktionsavgift skulle utgå, vilket i sin tur skapar 
frågor kring ansvarskedjan.  
 

Vi vet inte vad som skulle hända, det är en väldigt hypotetisk fråga och vid ett skarpt 
läge vet man inte hur det skulle hanteras. Vi vill ha ett gott samarbete med DSB, vi 
tycker att de har gjort ett bra arbete i och med den här lagstiftningen och med tanke på 
förutsättningarna. 

 
                                                                                                       (Andersson 2016) 
 
I ett telefonsamtal med en utredare på Transportstyrelsen framgår det att det trots 
allt är DSB som en sanktionsavgift skulle utgå till. Eftersom Transportstyrelsen 
kontrollerar ID-kontrollerna som sker i Danmark på Kastrup, vilka DSB ansvarar 
för, så skulle en sanktionsavgift dömas ut till dem (Telefonsamtal 1). Eftersom 
DSB har det formella ansvaret och därmed är den aktör som är ansvariga för att 
betala sanktionsavgiften, kan man se det som ett ansvarsutkrävande där aktören 
får ta ansvar för sina handlingar. Konsekvenserna av en misskött ID-kontroll, får 
således DSB stå för.  
 
Det problematiska gällande vad som skulle hända om en sanktionsavgift skulle 
utgå är Anderssons och utredaren på Transportstyrelsens olika kännedom av 
fallet. Transportstyrelsen verkar vara väl informerad om vem som ansvarar för 
sanktionsavgiften, medan Region Skåne, tillika Skånetrafiken, inte besitter samma 
information. För att kunna utkräva ansvar av en aktör, gäller det att aktören 
besitter all nödvändig information och kunskap om fallet. Det är viktigt att alla 
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aktörer känner till sitt ansvar och därmed åtar sig ansvar när problem uppstår. Det 
komplexa ansvarsutkrävandet i fallet, kan ses som en effekt av att styrningen är 
otydlig. 
 
I strukturanalysen Samarbetet över Öresund från det oberoende svensk-danska 
kunskapscentret Øresundsinstitutet skriver författarna Thea Wiborg och Joakim 
Jensen att Öresundsregionen inte är en region likt Region Skåne. 
Öresundsregionen har, till skillnad från Region Skåne, ingen formellt vald politisk 
ledning och det finns inget specifikt uppdrag definierat av en stat som regionen 
ska tillämpa. Styrningen består av samarbeten mellan olika aktörer, där de 
offentliga aktörerna är de mest framträdande (Wiborg & Jensen 2016).  
 
Det otydliga ansvarsutkrävandet som fallet besitter, avspeglas i styrningen. 
Direktiven från regeringen har varit nästintill obefintliga och de berörda 
operatörerna har därmed fått fritt handlingsutrymme vid införandet av ID-
kontrollerna. Denna autonomi som operatörerna har tilldelats kan vara en effekt 
av utlokaliseringen av offentlig verksamhet, från stat till kommun. Ju större 
handlingsutrymme operatörerna har, desto mer decentraliserad verksamhet och 
desto svårare att utkräva ansvar. Detta medför att styrningskedjan blir längre samt 
mer komplex, eftersom ansvaret fördelas mellan fler aktörer.  
 
På grund av den långa ansvarskedjan och operatörernas autonomi, skapas det ett 
behov av staten att se till att operatörerna sköter sig. I vårt fall är det 
Transportstyrelsen som är tillsynsmyndigheten. Autonomin bidrar till att 
operatörerna är benägna att se till sina särintressen, före politikernas. Detta 
särintresse består bland annat av att behålla sina kunder och bibehålla 
punktligheten i tågtrafiken, vilket har försvårats sedan införandet av ID-
kontrollerna utfärdades. Marknaden tenderar att styra samhället, istället för staten. 
Som en konsekvens av att operatörerna hellre ser till sina särintressen och att 
staten blir subordinerad marknaden, försvagas legitimiteten i politikernas beslut 
och därmed allokeras makten, liksom befogenheten att utkräva ansvar bort från 
staten.  

4.5 Legitimitet och ansvarsutkrävande   

Som tidigare nämnt, är det DSB som har det formella ansvaret för att ID-kontrollerna 
ska genomföras korrekt. Enligt internationell lag är asylsökande berättigade skydd i det 
land de ansöker i och detta blir problematiskt för de migranter som blir nekade 
ombordstigning vid avsaknad av giltig legitimation (Rodenhäuser 2014, s. 234). Den 
asylsökandes rätt att resa in i landet förnekas när en transportör avvisar personen och 
därmed förnekas även den asylsökandes rätt till prövning av dess individuella fall. 
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Sedan den 4:e januari 2016 utför danska väktare från det privata bolaget Securitas ID-
kontroller av alla tågresenärer som reser mellan Köpenhamn och Sverige på Kastrup 
flygplats. Enligt Securitas hemsida hjälper de DSB att utföra dessa kontroller genom att 
kontrollera och registrera alla resenärers ID-handlingar, för att sedan uppvisa de 
dokumenterade ID-kontrollerna för svensk myndighet (Securitas 2016). 
 
Det blir problematiskt när man lägger ansvaret för hanteringen av invandring på privata 
aktörer. Detta beror på att de privata aktörernas agerande inte nödvändigtvis kan 
hänvisas till staten (Rodenhäuser 2014, s. 234). Vid Sveriges gränser är det gränspolisen 
som tar emot anmälningar om asyl. Detta försvåras när migranter, vars ID-handlingar 
saknas, blir nekade inresa av Securitas. Transportöransvaret medför att privata aktörer 
får behörighet att avvisa asylsökande, vilket i Sverige är Migrationsverkets ansvar 
(Migrationsverket 2016).  
 
Regeringens beslut är legitim politik (Pierre & Guy Peters 2000, s.44). När flera aktörer 
ansvarar för att implementera beslut, finns det en risk att legitimiteten urholkas om 
operatörerna inte utför sin betrodda uppgift på ett korrekt sätt. När privata aktörer agerar 
som tjänstemän, utan att ha samma skyldigheter, uppstår det problem när man ska 
utkräva ansvar. En tjänsteman utövar legitim myndighetsutövning och därmed är det 
tydligt hur ansvarsutkrävandet ska gå till. En privat aktör handlar efter sitt bolags 
direktiv och besitter inte samma skyldigheter eller kunskaper som en tjänsteman.  
 
Den komplexa styrningen inom fallet och statens bestämmande om att utlokalisera 
ansvaret till privata aktörer, har gjort att ansvarsutkrävandet försvåras. Legitimiteten i 
statens beslut att delegera ut ansvaret till flera aktörer, inklusive privata, kan 
ifrågasättas. Det har lett till en lång och komplex styrningskedja, vilket har resulterat i 
en komplicerad kedja av ansvarsutkrävande där operatörer är villrådiga över sitt ansvar. 
Detta leder till att det blir svårt att utkräva ansvar, eftersom ansvarsutkrävande 
förutsätter att aktörer är informerade om sina skyldigheter och förpliktigar sig sitt 
ansvar.   
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5 Slutdiskussion 

Denna uppsats har sökt att studera hur ansvarsutkrävandet påverkas i ett fall där 
styrnings- och ansvarskedjan har varit lång och komplex. Detta har undersökts 
genom en fallstudie i vilken vi riktade in oss på ett specifikt fall: 
implementeringen av Förordning om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara 
för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet (SFS 2015:1074) i 
Öresundstågstrafiken. Genom att undersöka hur ansvarsutkrävande fungerar 
mellan politiker och verkställande operatörer, har vi försökt tydliggöra hur 
ansvarskedjan ser ut. Sammanfattningsvis kan man fastställa att regeringen 
beslutade om ovan nämnda förordning (SFS 2015:1074) för Öresundstågstrafiken. 
Direktiven i förordningen är vaga men det framkommer att transportörerna är 
ansvariga för implementeringen, där Transportstyrelsen beslutar om en 
sanktionsavgift vid inkorrekt utförd ID-kontroll. Genom att analysera vårt 
insamlade material med hjälp av principal-agent-teorin har vi kunnat uttyda en rad 
motstridigheter gällande intresset mellan de inblandade aktörerna. Dessa 
motstridigheter har, utifrån vår analys, visat sig ligga som grund för den 
komplexitet ansvarsutkrävande står inför i det studerade fallet.  
 
Eftersom Skånetrafiken enbart har ett trafikansvar på svensk sida av sundet, står 
danska transportören DSB som ansvariga för ID-kontrollerna på Kastrup 
flygplats. Region Skåne, tillika Skånetrafiken, har ett samarbete med DSB och 
Transport og Bygningsministeriet men de har inget formellt ansvar över ID-
kontrollerna. Däremot kan man ifrågasätta om Skånetrafiken är befriade från 
formellt ansvar, eftersom det är tecknat i ett tilläggsavtal (Region Skåne 2016c) 
att så länge kraven om ID-kontroll kvarstår ska DSB och Skånetrafiken fördela 
omkostnaderna lika. Därmed har Skånetrafiken vissa ekonomiska skyldigheter, 
vilket man kan tolka som ett visst typ av ansvar. Som konstaterat i analysen har 
samarbetet mellan de olika operatörerna i frågan om Öresundstågstrafiken, lett till 
att konflikter operatörer emellan har lösts genom att via tilläggsavtal förlänga, och 
därför också försvaga, ansvarskedjan. Att upprätthålla ett gott partnerskap har 
prioriterats hos operatörerna, och partnerskapet har i sig tilldelats ett mått av 
auktoritet (Steets 2010, s. 34-35). Vi kan i vårt resultat urskilja det dilemma Steets 
skriver om: Om det istället för enbart en individ är flera (exempelvis genom en 
organisation) som är anförtrodda en uppgift, blir det svårare att utkräva ansvar 
(Steets 2010, s. 19). Således kan vi som slutsats av vårt resultat konstatera att 
ansvarsutkrävandet är komplicerat i fallet, vilket medför att ansvarskedjan blir 
otydlig. 
 
Det insamlade materialet har även analyserats utifrån teorier om styrning och 
förvaltning, i vilket det tydliggörs att den uteblivna styrningen från politikerna har 
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påverkat ansvarsutkrävandet och gjort det otydligt. Lundquist skriver om 
decentraliseringen, utlokaliseringen av offentlig verksamhet från stat till region 
och kommun, och dess inverkan på styrning och implementering av beslut. Den 
autonomi som operatörerna har gentemot de centrala makthavarna, bidrar 
tillsammans med den otydliga uppdelningen av uppgifter mellan departement och 
ämbetsverk till att styrningsproblem uppstår och fokus ofta ligger på det lokala 
intresset i frågan (Lundquist 1992). Detta kan vi även identifiera i analysen av vårt 
resultat. Statens steg tillbaka - som konsekvens av decentraliseringen, men också 
till förmån för marknaden (Pierre & Guy Peters 2000, s. 170) - i samhället, ska i 
vårt fall betraktas som en av anledningarna till ansvarskedjans komplexitet. Som 
en följd av att styrningen blir allt mer komplicerad, försvåras ansvarsutkrävandet 
ytterligare. Allt fler aktörer är inblandade i kedjan av ansvar, vars problematik 
redan har diskuterats.  
 
Konsekvenserna av en otydlig ansvarskedja och komplex styrning inom ett 
demokratiskt ramverk framkommer i analysen i form av försvagad politisk 
legitimitet. Demokratiskt ansvarsutkrävande används som ett mått på politisk 
legitimitet (Borowiak 2011), vilket försvagas eftersom aktörerna är villrådiga 
angående sitt ansvar och hellre ser till sina särintressen än till politikernas beslut. 
Att kunna utkräva ansvar utifrån politikers beslut och operatörers handlingar anses 
vara avgörande i en demokrati (Bovens, 2009). När ansvarskedjan är otydlig blir 
det svårt för medborgaren att veta vilken aktör man ska vända sig till. Eftersom 
ansvarsutkrävande är en metod som håller väljarna informerade och politikerna 
kontrollerade (Mulgan 2003, s.1), så leder medborgarnas ovisshet till en 
dysfunktionell demokrati. Det går därför att se att vår slutsats, att ansvarskedjan är 
komplex vilket gör ansvarsutkrävandet komplicerat, i det studerade fallet har 
negativ påverkan på det demokratiska systemet. Regeringens beslut är legitim 
politik och när beslutet inte efterföljs på korrekt sätt, tappar det politiska beslutet 
legitimitet. Förmågan att kunna utkräva ansvar av den aktör som är anförtrodd en 
uppgift, är därför av största vikt för att bibehålla ett legitimt system.  
 
I slutet av analysen framgick det även att problem uppstår när migranter blir 
nekade ombordstigning vid avsaknad av giltig legitimation, eftersom asylsökande 
enligt internationell lag är berättigade skydd i det land de ansöker i (Rodenhäuser 
2014, s. 234). Transportöransvaret medför att privata aktörer får behörighet att 
avvisa asylsökande, vilket i Sverige är Migrationsverkets ansvar. Det sker en 
allokering av ansvar från statens sida. Därför torde ett tydligt ansvarsutkrävande i 
detta fall vara av största vikt, eftersom det också handlar om att upprätthålla det 
politiska systemets legitimitet. Att konsekvent förlänga ansvarskedjan, utan ett 
tydligt och välfungerande mått av ansvarsutkrävande, framstår här som 
problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv.  
 
I denna uppsats har ansvarsutkrävandet i fallet om införandet av ID-kontroller i 
Öresundstågstrafiken studerats. Vi frågade oss vad en otydlig ansvarskedja får för 
konsekvenser inom ett demokratiskt ramverk. Utifrån vår analys och 
slutdiskussion har det framgått att otydligt ansvar leder till ett komplicerat 
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ansvarsutkrävande, vilket i sin tur får en urholkande effekt på det demokratiska 
systemets legitimitet. Studien svarar inte specifikt på vilka konsekvenser ett 
komplicerat ansvarsutkrävande får, vilket vi anser att det behövs mer forskning 
på. Eftersom flera partnerskap fortfarande är relativt unga, är reflektioner kring 
partnerskap och ansvarsutkrävande idag viktigt (Steets 2010, s. 35). Med tanke på 
att den i uppsatsen beskrivna styrningsformen (genom organisationer och 
partnerskap där staten har tagit att steg tillbaka) blir allt vanligare, anser vi att 
vidare studier bör genomföras i ämnet med fokus på de konsekvenser ett otydligt 
ansvarsutkrävande får för det demokratiska systemet.   
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